
Delegationsprogram 
Ung Vänster och Sosialistisk Ungdom på European Social Forum 2008



Välkomna till Malmö och European Social Forum! Europea Social Forum hålls för den femte gången och Malmö står 
som värd. Det är ett av de absolut största vänsterarrangemangen i Sverige och Norden på lång tid och förväntas dra mer 
än 20 000 deltagare. Det färdiga programmet för ESF 2008 i Malmö rymmer 250 seminarier, workshops och assemblies, 
över 400 kulturaktiviteter - fi lm, teater, konserter, poesi - invigning, parad, folkfest och avslutning. Det är det mest omfat-
tande program hittills i ESF:s historia. Och utöver detta blir det förstås en myriad av sidoaktiviteter, informella möten, 
manifestationer och politisk aktivism. Välkommen till ESF 2008 i Malmö - ett annat Europa börjar här!

Under forumet har vi i Ung Vänster en gemensam delegation med vårt norska systerförbund Sosialistisk Ungdom. En del 
av oss kommer att bo på Kvarnby Folkhögskola tillsammans med andra organisationer och en del kommer att bo på andra 
ställen runt om i Malmö. Under forumet kommer vi att ha ett antal samlingar där det är viktigt att man närvarar då det 
kommer att ges praktisk information och annat viktigt. 

Precis som på alla andra Ung Vänsterarktiviteter så gäller våra stadgar om alkohol- och drogförbud. Skulle man som med-
lem bryta mot delegationssreglerna blir man av med sitt boende på Kvarnby Folkhögskola.   

Schema

Onsdag 17 september eftermiddag
14:00 -16:00  - Delegationsträff Röda Huset (se karta)  (kill och tjejträff)
18:00-23:00 - Invigning Folkets Park

Torsdag 18 september
07:45 - 08:30  - Frukost och uppdelning i grupper
09:30 - 12:30  - Föredrag
14:00 - 17:00  - Föredrag
18:00 - 21:00  - Föredrag

Fredag 19 september
07:45 - 8:30  - Frukost och delegationsträff
09:30 - 12:30  - Föredrag
14:00 - 17:00  - Föredrag
18:00 - 21:00  - Föredrag

Lördag 20 september
07:45 - 08:30  - Frukost
09:30 - 12:30  - Föredrag
12:30 - 13:00  - Samling i stan innan demonstrationen
13:00 - 17:00  - Demonstration

Söndag 21 september
07:00 - 08:30  - Frukost och städning
09:30 - 12:30  - Föredrag



Praktisk
Information

Uppsamling
European Social Forum invigs offi ciellt onsdagen den 17 september kl 18.00. 

För att ansluta dig till Ung Vänster och Sosialistisk Ungdoms delegation måste du ta dig till de angivna uppsamlingsplatser 
som gäller endast under tisdagen den 16 september och onsdagen den 17 september. 

Om du mot all förmodan skulle anlända senare under forumet, ta kontakt med Delegationsledning för att få hjälp med att hitta 
till Kvarnby Folkhögskola. 

Tisdagen 16 september kl 20.00 Centralstationen MalmöTisdagen 16 september kl 20.00 Centralstationen MalmöTisdagen 16 september
Onsdagen 17 september  kl 12.00 Centralstationen MalmöOnsdagen 17 september  kl 12.00 Centralstationen MalmöOnsdagen 17 september
   kl 21.00 Centralstationen Malmö

Incheckning
Incheckning sker på Kvarnby Folkhögskola under onsdag kvällen. 

Boende
Ung Vänster och Sosialistisk Ungdoms delegation kommer att bo på Kvarnby Folkhögskola i Malmö (se karta). Kvarnby Folk-
högskola erbjuder plats till 200 personer. Ungefär hälften av platserna kommer att var i klassrum och andra hälften i stora tält. 
Det du behöver ha med dig är sovsäck och liggunderlag. Kom ihåg att det kan bli kallt, både i klassrummen och i tälten så ta 
med varma kläder.

Transporter
Under European Social Forum kommer forumområdena att trafi keras av forumets egna transportsystem. För att kunna åka med 
ESF: s transportsystem köper ett 5-dagars pass för 100 kr. Abonnerade bussar knyter Kvarnby Folkhögskola till närmaste forum-
område som trafi keras av ESF: s transportsystem. De abonnerade bussarna är kostnadsfria.

Mat
På Kvarnbys Folkhögskola erbjuds frukost varje morgon, onsdag till söndag. Resten av måltiderna måste du själv stå för. På 
forumområdena fi nns billiga matalternativ så glöm inte att ta med dig fi ckpengar.

Delegationsledning
Det kommer att fi nnas en delegationsledning på plats under forumet. Du kan vända dig till Delegationsledningen med frågor rö-
rande programmet, boende etc. Tveka inte med att vända dig till de ansvariga om du vill ta upp frågor eller om du vill göra dem 
uppmärksam som på något som rör bara dig, din klubbkamrat eller hela delegationen. För att komma i kontakt med Delegations-
ledningen, kontakta förbundssekreterare Ida Regin (0730-42 41 87, ida.regin@ungvanster.se)

Har du andra frågor eller vill ha mer info om ESF?
Kontakta Thaher Pelaseyed (0733-79 43 47, thaher.pelaseyed@ungvanster.se).



Kamp mot imperialism i Mellanös-
tern

Chokladfabriken, Cacaosalen
Seminarium

Vi kommer att diskutera den nuvarande 
situationen i Mellanöstern; krigen, ocku-
pationerna och motstånd. Vårt mål är att 
bygga allianser mellan organisationer 
från olika länder.

Nej till Lissabon-fördraget – hur får 
vi ett demokratiskt Europa?

Chokladfabriken, Ölhallen
Seminarium

Ett seminarium mot Lissabon 
fördraget,om EU och möjliga alternativ 
för Europa. Vi analyserar vad fördraget 
innebär för demokratin (framför allt: 
Är EU på väg att bli en federal stat?), 
Social välfärden, fd ”fredsprojektet” och 
ett samhälle präglat av solidaritet. Och 
vi diskutera om det fi nns alternativ för 
att underifrån bygga en mer demokra-
tisk, social och ett solidariskt Europa.

Arrangörer:
Attac Europe, Folkrörelsen nej till EU

Slå tillbaka! 
Feministiskt självförsvar 1

Mazetti, Stora studion
11.00-12.30
Workshop

Kvinnor blir systematiskt utsatta för 
orättvisor och trakasserier. Att ar-

beta mot ojämlikhet och sexuellt våld 
betyder att man angriper de underlig-
gande maktstrukturerna som är baserade 
på kön. Ett verktyg för förändring är 
Feminsitiskt självförsvar, en workshop 
ägnad åt diskussioner och självförsvars-
teknik. Vårt mål är att öka deltagarnas 
självförtroende. (OBS! endast kvinnliga 
deltagare)

Arrangörer:
Ung Vänster, Sosialistisk Ungdom

ROSENGÅRD

Skuldavskrivningar: Orättfärdighet, 
avskyvärdhet och revideringar

Folkets hus Rosengård, Stora salen

Skuldbördan för länderna i syd är fortfa-
rande ett redskap för den rika världen att 
styra den fattiga världen. ”Skuldavskriv-
ning” från G8 har misslyckats. Norge 
har dock strukit några av de orättvisa 
skuldersom utvecklingsländer var skyl-
diga, och Ecuador håller på att reviderar 
sina skulder. Aktivister i hela Europa 
måste bygga vidare på dessa initiativ, 
om vi skall kunna utrota orättvisorna en 
gång för alla.

Arrangörer:
CADTM, Forum Syd

SOFIELUND

Migrantarbetare och papperslösa 
från ett fack-perspektiv

Folkets hus Nobeltorget, Biblioteket
Seminarium

Seminariet vill bidra till diskussionen 
om situationen för papperslösa arbetsta-
gare och säsongsarbetare inom jordbru-
ket. Vad anser Papperslösas förening 
och vilket är fackets perspektiv på 
situationen för migrantarbetare?

Arrangörer:
Kommunalarbetarförbundet, LO Swe-
den, The Swedish Trade Union Confede-
ration, TCO

Från lokal aktivism till socialism

Folkets hus Nobeltorget, Sal 6
Workshop

Mer information kommer.

Arrangörer:
LO-sektionen i Malmö

Kampen mot privatiseringar i offent-
lig sektor! Kampen och alternativen 
(del 1)

Baltiska hallen
Seminarium

Offentlig sektor måste bevaras i offent-
lig regi i en demokratisk anda! Samling 
av aktivister från hela Europa för att 
informera varandra och diskutera prak-
tiska frågor. Vilka är våra erfarenheter? 
Hur kan vi samla och utbyta informa-
tion med varandra? I vilka frågor kan vi 
genomföra koordinerade kampanjer?
Vilka är förutsättningarna för en euro-
peisk kampanj för att bevara offentlig 
sektor i offentlig regi?

Arrangörer: IPAM, European Network 
for Public Services, Sud PTT

MÖLLEVÅNGEN

Torsdag förmiddag
9:30-12:30



Rasismens mångfald i Europa: 
generella och specifi ka svar

Mazettihuset, Mazettisalen
Seminarium

Karaktären på rasismen varierar 
mellan europeiska länder. Historiska 
och sociala särdrag spelar en bety-
dande roll i analysen av varje situa-
tion. Seminariet ska ge en analys av 
den mångfald vi möter och ta upp 
frågan om gemensamma och speci-
fi ka svar som kan öka effektiviteten i 
våra kamper mot rasism.

Arrangörer:
Antiracist Academy, Arci

Motstånd mot Ilisudammen, 
motorväg i Stockholm och annan 
ohållbar infrastruktur

Mazettihuset, Lagret
Seminarium

Lokal kamp och organisering mot 
negativa miljöeffekter och sociala 
effekter av enorma infrastrukturs-
projekt uppmärksammans av en 

aktivistpanel. Hur samarbetar sociala 
rörelser lokalt, och vilka strategier 
och metoder används mot projekt 
liknande Ilisudammen, motorvägs-
genomfart i Stockholm, Fehmarn-
belt-bron, dammen i Narmadafl oden 
och höghastighetståget i Valle di 
Susa?

Arrangörer:
Miljöförbundet jordens vänner Hel-
singborg, Vasudhaiva Kutumbakam

Europeisk imperialism: EUs roll i 
det globala förstörandet av so-
ciala- och miljörättigheter

Ungdomens hus, Festsalen
Samling

Eus handelspolitik, säkerhets-, 
gräns- och migrationspolitik, Eus 
militariseringspolitik etc är utfor-
made att tjäna EUs företagarintres-
sen. Representanter från nätverk och 
grupper som arbetar med detta inom
EU och i Syd kommer att diskutera 
likheter mellan våra kamper och hur 
man kan bygga ett bredare motstånd 
mot EUs destruktiva utrikespolitik.

Arrangörer:

Attac Europe, Institute for Agri-
culture and Trade Policy, IPAM, 
European Network for Public Ser-
vices, Asia-Europe People’s Forum 
(AEPF), Ecologistas en Acción, 
Bi-regional Network Europe-Latin 
America and the Caribbean Enla-
zando Alternativas, Transnational 
Institute

Fackföreningar, klimatförändring 
och regeringens agerande

Folkets hus Nobeltorget, Biblioteket
Seminarium

Fackföreningar och lokala fackliga 
aktivister i många länder går med i 
klimatrörelsen. Vi delar idéer om hur 
vi kan utvidga och fördjupa detta, 
och hur vi kan pressa arbetsgivare 
och regeringar att agera så radikalt 
som planeten behöver.

Arrangörer:
Campaign against climate change, 
European Network for Public Servi-
ces, Solid, TCO

MÖLLEVÅNGEN

Torsdag eftermiddag
14:00-17:00

SOFIELUND



Natos växande infl ytande och milita-
riseringen av EU

Folkets hus Nobeltorget, Sal 1
Workshop

Sedan Kalla kriget har NATO expande-
rat in i nya roller. EU skapar en militär 
roll för sig själv. Båda är beredda att 
agera ensidigt. Efter en kort introduk-
tion delar vi in oss i workshops: Nya 
natoländer; Militära aspekter av Lis-
sabon-fördraget; NATO & EU: Gemen-
samma militära strukturer & ursäkter 
för ingripanden. EPAs fokus ligger på 
att främja effektiva antimilitaristiska 
gräsrotsaktioner.

Arrangörer:
European Peace Action, Kvinnor för 
fred, OFOG Sweden, Transnational 
Institute

Krig mot terrorism och mänskliga 
rättigheter

Enskifteshagen, Tält 1
Seminarium

Det USA-ledda ”kriget mot terrorism” 
är ett förödande angrepp mot internatio-
nell rätt och mot främjandet för mänsk-
liga rättigheter runt om i världen. Detta 
seminarium kommer att fokusera på de 
Europeiska regeringarnas agerande vid 
frihetsberövande och vid upprättandet 
av hemliga fängelser, hur detta ”krig” 
har medverkat till en urholkning av de 
mänskliga rättigheterna för de utsatta 
målgrupperna.

Den nordiska välfärdsmodellen - vad 
den är, hur den nu attackeras, hur vi 
försvarar och utvecklar den

Enskifteshagen, Tält 2
Seminarium

The Nordic welfare model. Ett jämlikt 
och solidariskt samhälle har varit målet 
för den nordiska välfärdsmodellen. 
Men under senare år har avregleringar, 

privatiseringar och åtstramningar inom 
den offentliga sektorn ökat klyftorna i 
samhället och orsakat en nedmontering 
av den gemensamma välfärden. Det är 
dags att mobilisera för att bevara den so-
lidariska välfärdsmodellen! Delatagare :
Representanter från nätverk i Sverige, 
Norge, denmark and Finland.

Arrangörer:
ABF Skåne, European Network for Pu-
blic Services, Fagligt Ansvar - netværk 
for en bedre fremtid, For Velferdsstaten, 
LO Sweden, The Swedish Trade Union 
Confederation

Jämlikhet, vardagsvåld, prostitution

Seminarium

Vilka är de nödvändiga sociala föränd-
ringarna för att komma ur den onda 
cirkeln? 

Arrangörer: Hungarian Committee of 
Civil Jurists och October 23. Rörelsen 
för mänskilga rättigheter, CBJ.

Torsdag kväll
18:00-21:00

SOFIELUND



Fredag förmiddag
9:30-12:30

Frihetskamp är inte terrorism

Amiralen
Workshop

Panelen kommer att diskutera hur impe-
rialismen och sionismen använder terror 
listor och så kallade anti-terror lag-
stiftning för att försvaga och likvidera 
frigörelse rörelser, vänsterorganisationer 
och solidaritetgrupper - och hur detta 
sker i länder som Palestina, Baskien, 
Colombia, Grekland, Turkiet, Belgien, 
Danmark osv och hur vi kan stärka den 
internationella solidariteten.

Arrangörer:
Fighters and lovers

Rädda hyresrätten - mot mark-
nadshyror och social housing

Café Möllan
Seminarium

Den svenska regeringen vill införa 
marknadshyror och en form av social 
housing. Seminariet beskriver föränd-
ringarna som regeringen driver och vi 
diskuterar hur vi bygger opinion för en 
bra bostadsmarknad i framtiden. Mot 
marknadshyror och bostadsbrist. För 
rätten till bostad till en rimlig hyra. 
Tillsammans diskuterar vi strategier för 
hur vi fortsätter arbetet för en bostads-
marknad för alla.

Arrangörer:
ABF

Slåss mot privatiseringar i den of-

fentliga sektorn. Kamp och alternativ 
(del 2)

Chokladfabriken, Ölhallen
Seminarium

Offentlig sektor måste bevaras i of-
fentlig regi i en demokratisk anda! 
Samling av aktivister från hela Europa 
för att informera varandra och dis-
kutera gemensamma frågor. Vilka är 
våra erfarenheter? Hur kan vi samla 
och utbyta information med varandra? 
Vilka frågor fi nns där vi kan genomföra 
gemensamma aktioner? Vad behöver vi 
göra för att kunna skapa en europeisk 
kampanj för att behålla off entlig sektor 
i offentlig regi?

Arrangörer:
IPAM, European Network for Public 
Services, Sud PTT, Fédération Syndicale 
Unitaire

Slå tillbaka! Feministiskt självförsvar 
2

Mazetti, Stora studion
11.00-12.30
Workshop

Kvinnor blir systematiskt utsatta för 
orättvisor och trakasserier. Att ar-
beta mot ojämlikhet och sexuellt våld 
betyder att man angriper de underlig-
gande maktstrukturerna som är baserade 
på kön. Ett verktyg för förändring är 
Feminsitiskt självförsvar, en workshop 
ägnad åt diskussioner och självförsvars-
teknik. Vårt mål är att öka deltagarnas 
självförtroende. OBS! endast kvinnliga 
deltagare.
Arrangörer:
Ung Vänster, Sosialistisk Ungdom

EU-domstolens utslag om arbetsrät-
ten och svaret från rörelsen

Moriskan
Seminarium

EU-domstolen har genom Viking-, 
Laval-, Rüffert- och Luxemburgdo-
marna bestämt att fri rörlighet av varor, 
tjänster, kapital och arbete prioriteras 
före fackliga och sociala rättigheter. Det 
öppnar för omfattande lönedumping och 
hotar inte bara hela den nordiska model-
len, utan även sociala rättigheter i hela 
EU. Hur påverkar detta fackförening-
arna och vad kan göras åt det? del 2 av 3

Arrangörer:
Attac France, Fagligt Ansvar - netværk 
for en bedre fremtid, Folkrörelsen nej 
till EU, SSU Skåne

Klimaträttvisa
Folkets hus Nobeltorget, Sal 1
Seminarium

En klimatrörelse som är kapabel att 
bromsa katastrofala klimatförändringar 
kommer att behöva mobilisera väldigt 
många, och därför måste den vara 
baserad på klimaträttvisa och social 
jämlikhet. Den kritiska faktorn kommer 
att bli hur vi kan vända den nuvarande 
vågen av medvetenhet till en global 
rörelse, och vad vi borde göra nästa år 
och framåt.

Arrangörer: 
Campaign against climate change, 
Klimabevegelsen, Legambiente onlus, 
Miljöförbundet jordens vänner, Nord-
bruk, Solidaritet utan gränser

MÖLLEVÅNGEN

SOFIELUND



Fredag eftermiddag
14:00-17:00

Västsahara i fokus – Dags att upp-
märksamma, förklara och agera 
tillsammans!

Café Möllan
Seminarium

Det internationella etablissemanget 
har svikit sina egna åtaganden mot 
Västsahara och Marockos ockupation. 
Nu måste engagerade medborgare och 
organisationer driva på. Medvetandet, 
ilskan och handlingsviljan växer också. 
Workshopen behandlar förtrycket, brot-
ten mot internationell lag och mänskliga 
rättigheter, liksom plundringen av natur-
resurser. Deltagarna får en tydligare bild 
av läget.

Afghanistan: Ut med trupperna!

Moriskan
Seminarium

Vi planerar att ha seminarier om vad 
fredsbevarande egentligen betyder i det 

afghanska sammanhanget, om med-
iebevakningen av kriget och bristen 
på internationell debatt, och slutligen 
utbyta erfarenheter om solidaritet, vad 
som borde göras, möjlig samordning 
och samarbete etc. Fokus kommer att 
ligga på den nordiska militära ingripan-
det och vad som kan göras i våra länder 
för att föra
hem trupperna.

Arrangörer:
Bl.a. Ung vänster

Förebyggande repression i Europa 
– EUs säkerhetspolitik

Rosengårdsskolan
Seminarium

Under de år som gått sedan de fruktans-
värda händelserna den 11 september 
2001, har EU vidtagit en rad åtgärder 
som tidigare var otänkbart. Dessa åtgär-
der omfattar obligatoriska fi ngeravtryck 
i fl ertalet av EU: s laglydiga befolkning-

en, obligatorisk lagring av all telekom-
munikativa trafi kuppgifter i
brottsbekämpande syfte.

Arrangörer:
Transnational Institute

Den svenska modellen 2.0 - mobilise-
ring för jämlikhet, anständiga arbets-
villkor och en hållbar framtid

Folkets hus Rosengård, Festsalen
Workshop

Visionen om den solidariska välfärds-
modellen kunde utvecklas tack vare 
starka folkrörelser. Idag öppnar nylibe-
ral politik och individualism i stället upp 
för ökade klyftor, social dumping och 
privatiseringar. Det är dags att mobili-
sera för jämlikhet, schyssta arbetsvillkor 
och en hållbar framtid i Sverige, Europa 
och resten av världen! Hur kan olika 
radikala krafter samarbeta? Vad kan vi 
göra?

Arrangörer:
Attac Sweden, Ordfront

MÖLLEVÅNGEN

ROSENGÅRD



Fredag kväll
18:00-21:00

MÖLLEVÅNGEN

Samling kring den allmänna väl-
färden – Att bygga europeisk social 
modell

Amiralen
Samling

Samling angående den gemensamma 
välfärden, gemensamt organiserad av 
Labour and Globalisation network, 
European Network for Public Services, 
”Campaign for the Welfare State, Nor-
way”, Swedish “Network for Common 
Welfare” och ”Forum Social Europe - 
European Network of Trade Unionists”.

Arrangörer:
European Network for Public Services, 
For Velferdsstaten

Om vi fortsätter så här tar det hundra 
år... Om fackligt arbetet för att höja 
kvinnornas löner

Tangopalatset

Att du ska få en rättvis lön oavsett 
om du är man är kvinna borde vara 
en självklarhet. Det är det inte. Därför 
är jämställdhet en viktig del av vårt 
fackliga arbete. I norden har vi en unik 
möjlighet att genom våra kollektivavtal 
och den nordiska modellen förändra 
systemet. Under seminariet diskuterar 
vi problemet och vårt arbete för att unga 
handelsanställda kvinnor i norden ska få 
rättvis lön.

Arrangörer:
Handelsanställdas förbund 

Kärnkraftsenergi och kemiska fabri-
ker - konsekvenser för miljön

Rosengårdsskolan
Seminarium

Vi vill diskutera kärnkraftsenergin och 
kemiska fabriker liksom deras konse-
kvenser för miljön. Vi kommer också att 
prata om antikärnkraftsdemonstrationer-
na i våra länder och utbyta erfarenheter.
Slutligen, kommer vi också diskutera 
hur kärnkraftsenergi orsakar nya krig 
och ockupationer i Mellanöstern.

Skapa ett nätverk som förvarar och 
utvecklar kollektivtrafi ken

Hyllie park folkhögskola
Workshop

Öppet möte för att skapa nätverk mellan 
grupper som kämpar för förbättrad, mer 
utvecklad och billigare (skattefi nansie-
rad) kollektivtrafi k. Både grupper som 
organiserar trafi kanter eller arbetare 
inom kollektivtrafi ken är välkomna.

Arrangörer:
Planka.nu

Kriminaliseringen och förtrycket av 
sociala rörelser

Folkets hus Rosengård, Stora salen
Seminarium

Under det senaste årtiondet har so-
ciala rörelser stått emot den neoliberala 

kapitalistiska globaliseringen. Därför 
använder regeringar intern säkerhet 
och (anti-) terrorism-metoder för att 
bryta ner sådana rörelser i Europa och 
på andra platser. Seminariet analyserar 
dessa restriktiva strategier; diskuterar 
alternativ, strategier och samarbete för 
att motverka det växande auktoritetssty-
ret i Europa.

Arrangörer:
Transnational Institute

Framgångar & utmaningar för den 
latinamerikanska rörelsen - lärdomar 
för Europa?

Enskifteshagen, Tält 1
Seminarium

Staten hade förlorat sin roll som om-
fördelare med nyliberalismen. Föränd-
ringen kan komma med framväxten av 
progressiva regeringar ur sociala rörel-
ser i Latinamerika. Vilken roll spelade 
rörelserna i Latinamerika för förändring-
arna i maktstrukturer och för att trycka 
på stater att bygga nya demokratiska 
och sociala rättigheter? Vilka strategier 
har lyckats? Vad kan Europa lära av
Latinamerika?

Arrangörer: 
Espaces Marx, Hands off Venezuela, 
Latinamerikagrupperna, Svensk-Kuban-
ska föreningen

ROSENGÅRD

SOFIELUND



Lördag förmiddag
9:30-12:30

Handling och ingripande mot attack-
en på arbetsrätten från EU-domstolen

Moriskan
Seminarium

En diskussion om konkreta förslag för 
aktioner och mobiliseringar med anled-
ning av Laval-, Rüffert och Vikingdo-
marna från EU-domstolen. Hur tänker 
de europeiska facken använda dessa fall 
för att bli starkare? Del 3 av 3

Arrangörer:
ABF Malmö, Fagligt Ansvar - netværk 
for en bedre fremtid, SSU Skåne

Fri och social utbildning i Europa

Rosengårdsskolan
Seminarium

Neoliberala tankesmedjor och aktörer 
ser inte utbildning som var och ens 

rättighet att lära och utveckla sig själv, 
utan som att var och en har en plats att 
fylla på arbetsmarknaden. på det sätter 
fortsätter de ekonomiska och neolibe-
rala strategierna inom den europeiska 
unionen. Vi ser också att studietiden 
förkortas, vilket Bolonaprocessen visar 
för universiteten.

Arrangörer:
Centrum för marxistiska samhällsstu-
dier, Kvarnby Folkhögskola, OBESSU 
- Organising Bureau of European 
School Student Unions, Solid, Vänsterns 
studentförbund

Den svenska FRA-lagen: Demokrati 
eller säkerhet?

Folkets hus Rosengård, Festsalen
Seminarium

Sverige har nyligen fått en allmän lag 
om avlyssning, ”allmän” i betydlesen 
”alla är alltid avlyssnade”. Den här 
lagen är känd som FRA-lagen eller Lex 
Orwell. Seminariet diskuterar relatioi-
nen mellan säkerhet och demokrati, 

och varför medborgarnas rättighet till 
privatliv är en absolut nödvändighet för 
demokrati som begrepp och i praktiken.

Kolonialism och imperialism inför 
rätta

Folkets hus Nobeltorget, Sal 1
Seminarium

Tiden är inne för att kräva att meka-
nismerna bakom kolonialismen och 
imperialismen ställs inför rätta! Dessa 
förtryckande strukturer har alltför länge 
hindrat oss från att leva enligt våra 
övertygelser och önskningar. Under den 
här tribunalen kommer vi att få höra 
vittnesmål från medlemmar i organise-
rade rörelser. Från vittnesbåset kommer 
vi att anklaga de förtryckande krafterna 
som begår brott mot mänskligheten.

Arrangörer:
Latinamerikagrupperna, Svensk-Kuban-
ska föreningen

MÖLLEVÅNGEN

SOFIELUND

ROSENGÅRD

Demonstration
En av forumets absoluta höjdpunkter blir den stora de-
monstrationen under vår gemensamma paroll: ”Makten 
åt folket - mot kapitalism och miljöförstöring - En annan 
värld är möjlig!” Tåget går från Rosengård via Mölle-
vången, Triangeln och Gustav Adolfs torg till Tallriken i 
Pildammsparken, där vi tillsammans skapar en folkfest 
fylld av tal, musik och gemenskap.

Praktisk information

13.00: Samling i Cronhielmsparken

15.00: Avmarsch

17.00-01.00: Folkfest på Tallriken 

Talare:
Blanca Chancosa from Ecuador, Boris Kagarlitski, Institu-
te of Globalization Studies, Russia, Marie Jonassen, spo-
eksperson, Fighters and Lovers, Copenhagen, Denmark, 
Josie Riffaud, Via Campesina Europe and International, 
Bordeaux region, France. Gunilla Andersson, Network for 
common welfare, Malmö, Sweden.

Konferencier:
Behrang Miri

Band:
Ska’n’ska
Keriaka
Behrang Rap-Tor Miri and RGRA



Söndag förmiddag
9:30-12:30

SOFIELUND

60 år efter Nakba: Hur ser framtiden 
ut för Palestina?

Folkets hus Nobeltorget, Sal 1
Seminarium

Seminarium om situationen i Palestina, 
60 år av fördrivning och 40 år av ocku-
pation. Gäster inkluderar Dr Mustafa 
Barghouti, palestinsk parlamentsleda-
mot, forne informationsminister och 
generalsekreterare
för Al Mudara (Natinellt initiativ), 
Angela Godfrey Goldstein, fredsaktivist 
och Jamal Juma från den palestinska 
anti-apartheidmurkampanjen

Arrangörer:
ISM

Vad är en lämplig strategi för pro-
gressiva organisationer gentemot 
bistånd?

Folkets hus Nobeltorget, Sal 2
Seminarium

EU är en av världens största biståndsgi-
vare. Vad säger ”Global studie om EU 

och bistånd” om de reella effekterna 
på mottargarländerna? Vilken roll har 
biståndet i den globala världsordningen? 
Vilka effekter har de moderna utveck-
lingsparadigmerna på kulturell-, ekolo-
gisk-, ekonomisk och social hållbarhet?

Arrangörer:
Afrikagrupperna, Forum Syd, Vänstern 
internationella forum VIF

A new wall in Europe? Consequences 
of Schengen-enlargement 2007

Folkets hus Nobeltorget, Sal 6
Workshop

Mer information kommer.

Arrangörer:
Workers against racism

Politiska fångar och uppgjorda rät-
tegångar – strategier för rättvisa och 
frihet!

Studiefrämjandet, Stora salen
Seminarium

5000 politiska fångar, kurdiska, turkiska 

och andra nationaliteter sitter fängslade 
i Turkiet i F-typ isoleringsfängelser, 
700 basker sitter fängslade i Spanien 
och Frankrike. Fredsdemonstranter at-
tackerades av polis och fängslades vid 
imperialisternas toppmöte. Invandrare i 
CIA: s hemliga EU fängelser anklagas 
för att ”stödja” terrorism. Fem kubaner 
har fängslats på livstid i USA, för att ha 
avslöjat Miami terrorister!

Anti-privatisering - För ett europeiskt 
nätverk

KFUK-KFUM
Seminarium

Stoppa privatisering - offentlig service 
måste förbli offentligt ägt och demokra-
tiskt kontrollerat! Vi föreslår ett möte 
för alla aktivister i Europa under ESF 
för att utbyta och diskutera praktiska 
erfarenheter. Vilka erfarenheter har vi? 
Hur kan vi samla och dela information 
på europeisk nivå? Om vilka frågor och 
mot vilka mål kan vi rikta aktiviteter?

Arrangörer:
European Network for Public Services



Torsdag 14.00-15.00 
Frågesport
”Varå, vad är det ni påstår, att svenska elever är bra i matte, eller varå?”. Ja, vem har fällt den 
korkade kommentaren? Ta med dina klubbkompisar till Tältet och gissa dig fram till vem som står 
bakom dem dummaste citaten!
Plats: Tältet

Fredag 14.00-15.00 
Debattboxning
Inne i Tältet möts debattörerna för svettiga matcher. Publikens jubel avgör vem som står och vem 
som faller. Gör en knockout eller ge dig in i en lång match där endast kvickhet och politisk fantasi 
räknas. Hemliga gäster utlovas!
Plats: Tältet

Lördag  10.00-12.00 
Debattboxning
Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly besöker kliver in i ringen.
Plats: Tältet

Tältet

Under European Social Forum kommer Ung Vänster också vara på plats med montrar, bokbord och försälj-
ning i regi av Red Planet. I anslutning till våra exponeringsområden, som går under namnet ”Tältet”, kommer 
vi få anordna frågasporter, folkomröstningar och debattboxning med bl.a. Vänsterpartiets ordförande Lars 
Ohly. Vad som händer när hittar du här nedan.



Onsdag 16.00-18.00 
Riv muren, befria palestina
Klassisk palestinaaktion, med tagtråd, checkpoiuntboom, soldater och hela kittet

Samlingsplats: Gustavadolfs torg

Torsdag 14.00-17.00 
Bostadsaktion
För att protestera mot bostadsbrist och skrytbyggen ska vi slå upp fem tält i centrala Malmö, sam-
tidigt som vi delar fl ygblad och har en banderoll med parollen ”Vem har råd att bo i turningtorso”

Samlingsplats: Gustavadolfs torg

Fredag 14.00-17.00 
Blockaktion
Under fredagen ska vi änga oss åt att göra fyra lite mindre aktioner samtidigt längst malmös 
gågata. Vi ska dels ha en spisaktion där tjejer som är fastbunda vid spisar delar feministiska fl yg-
blad. Vi ska också ha en aktion mot borgarnas prishöjningar på kollektivtrafi ken med en banderoll 
och fl ygblad. Samtidigt ska folk som är utklädda till läkare dela fl ygblad mot privat sjukvård. Till 
sist så är tanken att folk med övervakningskamror på huvudet ska dela fl ygblad mot fra, de har 
dessutom en tillhörande banderoll.

Samlingsplats: Gustavadolfs torg

Söndag 14.00-17.00 
Guantanamoaktion
På söndagen ska vi ha gatuteater mot guantanamo.

Samlingsplats: Gustavadolfs torg

Utåtriktat program

Under forumet kommer det att pågå en mängd olika aktiviteter vid sidan om alla seminarium och föreläsningar. 
Bland annat kommer Ung Vänster Skåne att ordna olika utåtriktade aktiviteter på olika ställen i Malmö. Vill 
man ha lite omväxling bland alla programpunkter kan man ta sig en tur till Gustavadolfs torg och hjälpa till att 
dela fl ygblad eller titta på gatuteater eller bara hänga med våra kamrater från Sveriges sydligaste distrikt.
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