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PROGRAM 12.30–13.45
Internationella dagen i Hemse 10 år
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Invigning

Folkhögskolans park 12.30
Tal av länsråd Peter Molin. Sång, delar av Kräklingbo manskör
under ledning av Jens Friis-Hansen. (Vid dåligt väder i gymnastiksalen.)

Rasism, nazism och antisemitism
Gullinsalen, Folkan 13.00–13.45

Om dagens framväxande rasism, nazism och antisemitism.
Ett samtal inför kvällens föreställning av Donald Freeds Den
vita kråkan – Eichmann i Jerusalem mellan regissören Tomas
Lindström, dramaturgen Jan Mark, filmaren Henrik Rambe,
författaren Anita Marcus och Gotlands folkhögskolas rektor
Thomas Nilsson.

☐ Elva år som papperslös i Sverige
Journalisten Wares Khan från Afghanistan berättar om
sitt liv, sitt journalistiska arbete och om att leva, arbeta och
betala skatt i Sverige men utan uppehållstillstånd.
☐ Flyktingarna från Björklunda
Jonas Niklasson och Eva Hållsten om ideellt mottagande av
flyktingar och arbetet med EBO Storsudret: integrationens
olika faser, glädjeämnen och vedermödor, om kampen för att
få stanna och sorgen över avslag.
☐ Känslomässiga klimatförändringar
Är vi på väg mot ett kallare samhälle? Hur påverkas vi av
stämningar i Europa? Växer nationalismen eller talar den
bara högre? Annamaria Bauer och Therese Livemo på Röda
Korset Gotland arbetar med asyl och integration. Annamaria
är även samordnare för projekt Vinternatt som hjälper fattiga
EU-medborgare.

Församlingshemmet 13.00–13.45
Folkan 13.00–13.45
☐ Sverige och de mänskliga rättigheterna –
Gotlands två riksdagsledamöter i samtal
Vilken roll spelar Sverige internationellt, inom EU och FN?
Hur agerar svenska myndigheter på hemmaplan? Lever Sverige upp till deklarationen om de mänskliga rättigheterna i
exempelvis migrationspolitken? Hur hanterar vi hotet från
den framväxande högerextremismen? En diskussion mellan
våra riksdagsledamöter David Lindvall (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M). Samtalsledare Harri Rouhiainen.
☐ Får du verkligen säga vad du vill om andra
människor?
De flesta anser att yttrandefrihet är en viktig rättighet, men
är den, och bör den vara, helt obegränsad? Vad kan brist på
yttrandefrihet leda till? Vad kan missbruk av yttrandefrihet
innebära? Vad säger de mänskliga rättigheterna i denna
fråga? Vad kan du göra och vart kan du vända dig om du
blir kränkt. Annika Heikkinen, Sensus Stockholm-Gotland.
Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet
☐ Kvinnor, fred och säkerhet – om kvinnor i fredsprocesser
Eva Zetterberg, ordförande i Operation 1325, en paraplyorganisation grundad av svenska kvinno- och fredsorganisationer,
berättar. Organisationen arbetar i linje med FNs Resolution
1325 för att ge makt och inflytande åt kvinnor i konfliktlösning och fredsprocesser.
☐ Gutegymnasiets elevresa i Europa:
Bryssel tur och retur i tid och rum!
Huvudsaklig målgrupp: högstadiet
☐ Kreativa processer i ett nytt landskap – om kraften
i att göra film och musik med unga asylsökande
Ylva Liljeholm, Jens Friis-Hansen samt Hasebullah och Saeed.
☐ Om könsstympning av flickor och kvinnor
Anissa Mohammed Hassan har på uppdrag av regeringen arbetat på nationell nivå mot hedersrelaterat våld och förtryck
och dess olika uttrycksformer. Hon berättar om könsstympning av flickor och kvinnor och dess konsekvenser, både
psykiska och fysiska. Vilken är omfattningen i Sverige och
internationellt? Vilka signaler bör man vara uppmärksam på?

☐ Om de nordamerikanska Lakotaindianderna
Chrille Lundin som levt tillsammans med stammen i indianreservat i USA visar bilder och berättar om de nordamerikanska Lakotaindianerna och deras kultur, hantverk och
ceremonier. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet

Pingstkyrkan 13.00–13.45
☐ Moldaviens utsatta barn
Vad är en människa värd? När och varför överger en förälder sitt barn? Vad behöver ett barn som tappat tron på
människor? Vad gör Pingstkyrkan i Moldavien för de mest
utsatta? Vad kan vi göra i Sverige? Daniel Hellsing, Pingstkyrkan, berättar.

Missionskyrkan 13.00–13.45
☐ Gilla och dela – en mänsklig rättighet
En workshop om källkritik. Sociala medier har blivit en viktig källa för nyhetsinhämtning. Vi får snabbt veta vad som
händer. Vi läser det andra delar. Men hur vet vi att texter
och bilder är sanna? I workshopen jobbar vi med övningar
som hjälper dig att tänka kritiskt kring texter och bilder. Pia
Hederstedt, Vuxenskolan, och Hanna Johansson, Bilda, leder
passet. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet

Röda Korsets Mötesplats Kupan 13.00–13.45
☐ Fairtrade i Sydafrikas vindistrikt
Sommaren 2017 besökte Anna Nordström, Fairtrade City
Skellefteå, Sydafrikas vindistrikt och dess Fairtradeproducenter. Frågor hon ville få svar på var hur Fairtradepremien
används och vad Fairtrade betyder för personerna och samhället. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet
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Tema 2017

Mänskliga rättigheter
Alla programpunkter är gratis, utom kvällens
middag och föreställning på Hemsegården
Flera programpunkter är dubblerade
– sätt ihop ditt eget program!

PROGRAM 14.00–15.45

Om könsstympning
av flickor och kvinnor
Gullinsalen, Folkan 14.00–15.00

Anissa Mohammed Hassan har på uppdrag av regeringen
arbetat på nationell nivå mot hedersrelaterat våld och förtryck
och dess olika uttrycksformer. Hon berättar om könsstympning av flickor och kvinnor och dess konsekvenser, både psykiska och fysiska. Vilken är omfattningen i Sverige och internationellt? Vilka signaler bör man vara uppmärksam på?

☐ Spela basket med Shamima Mitu

Församlingshemmet 14.00–14.45
☐ De nordamerikanska Lakotaindianerna
Chrille Lundin som levt tillsammans med stammen i indianreservat i USA visar bilder och berättar om de nordamerikanska Lakotaindianerna och deras kultur, hantverk och ceremonier.

Folkan 14.00–14.45

Pingstkyrkan 14.00–14.45

☐ Får du verkligen säga vad du vill om andra
människor?
De flesta anser att yttrandefrihet är en viktig rättighet, men
är den, och bör den vara, helt obegränsad? Vad kan brist på
yttrandefrihet leda till? Vad kan missbruk av yttrandefrihet
innebära? Vad säger de mänskliga rättigheterna i denna
fråga? Vad kan du göra och vart kan du vända dig om du
blir kränkt. Annika Heikkinen, Sensus Stockholm-Gotland.

☐ Moldaviens utsatta barn
Vad är en människa värd? När och varför överger en förälder sitt barn? Vad behöver ett barn som tappat tron på
människor? Vad gör Pingstkyrkan i Moldavien för de mest
utsatta? Vad kan vi göra i Sverige? Daniel Hellsing, Pingstkyrkan, berättar. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet

☐ Kvinnor, fred och säkerhet – om kvinnor i fredsprocesser
Eva Zetterberg, ordförande i Operation 1325, en paraplyorganisation grundad av svenska kvinno- och fredsorganisationer,
berättar. Organisationen arbetar i linje med FNs Resolution
1325 för att ge makt och inflytande åt kvinnor i konfliktlösning och fredsprocesser.

☐ Demokrati i kläm
Vi ser idag ett minskande utrymmet och hot mot dem som
försvarar minoritetsgrupper, mänskliga rättigheter och
demokrati i både Sverige och många andra länder. Petter
Jakobsson och Sven Jansson från Diakonia berättar. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet

☐ Gutegymnasiets elevresa i Europa:
Bryssel tur och retur i tid och rum!
Huvudsaklig målgrupp: högstadiet
☐ Kreativa processer i ett nytt landskap – om kraften
i att göra film och musik med unga asylsökande
Ylva Liljeholm, Jens Friis-Hansen samt Hasebullah och Saeed.
☐ We Have a Dream
En film om kriget i Syrien, om lidande, migration och drömmar. Efter filmen berättar Abeer Alshtiwi som går på gymnasiet i Visby, Faeyz Alkhalaf som jobbar som maskinskötare
och Yazan Jabaly som går på folkhögskolan i Hemse om sina
drömmar. Detta pass på arabiska
☐ Elva år som papperslös i Sverige
Journalisten Wares Khan från Afghanistan berättar om
sitt liv, sitt journalistiska arbete och om att leva, arbeta
och betala skatt i Sverige men utan uppehållstillstånd.
Detta pass på dari
☐ Workshop om socialpedagogers erfarenheter från
Indien
Socialpedagogerna på folkhögskolan i Fårösund har under
hösten besökt Indien.
☐ EBO, eget boende, istället för boende på förläggning
– en väg till integration eller ökad segregation? EBO kan innebära att bo med släktingar i storstädernas förorter eller i eget
boende på svensk landsbygd. Hur gynnas integrationen bäst?
Hur kan volontärer och kommunernas Integrationsenheter
och myndigheter samarbeta? Medverkande: Jonas Niklasson
(EBO Storsudret), Agneta Berg (EBO Ekängen), Kerstin Blomberg (Tillsammans på norr), Bill Eriksson (Dörröppnarna
Klintehamn) samt Lotti Carlgren och Lena Wahlberg (Regionens integrationshenhet). Samtalsledare Gunnar Mannervik.

Missionskyrkan 14.00–14.45

Röda Korsets Mötesplats Kupan 14.00–14.45
☐ Vad är egentligen fascism?
Det är titeln på tecknaren Kalle Johanssons seriebok. Vi
pratar ofta om vad fascisterna i Tyskland och Italien gjorde,
men inte så mycket om hur de tänkte och vad de drömde
om. Vad utmärker den fascistiska ideologin? I historien och
idag. Huvudsaklig målgrupp detta pass: högstadiet
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Fika i Allmänningen på Folkan
14.45–15.45

Fika, tid för utställningar, bokbord och spontana samtal. Botanisera bland bokbord, köp textila produkter från Textil i exil.

Dokumentärteater

Gullinsalen, Folkan 15.20–15.45
Dokumentärteater från Diakonia ger röst åt fem försvarare av
mänskliga rättigheter runtom i världen.
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Sedan 2008 har vi varje år tagit världen till Hemse och gjort
en dag i november till en internationell dag med ett stort antal
programpunkter i olika lokaler:
Gotlands folkhögskola, Storgatan 11
Församlingshemmet, Storgatan 22 (bredvid kyrkan)
Pingstkyrkan, Apoteksgatan 4
Missionskyrkan, Nygatan 4
Röda Korsets Möteplats Kupan, Storgatan 68
Hemsegården, Jacob Gråbergs plats 4

PROGRAM 16.00–19.30

Jan Hammarlund
Om Violeta Parra, Joe Hill
och Malvina Reynolds
Gullinsalen, Folkan 16.00–17.00

Jan Hammarlund, aktiv sedan mer än 40 år med översättningar
av Violeta Parra, Malvina Reynolds, Joe Hill och egna sånger
med mänskliga rättigheter och globalisering underifrån som
politisk inriktning sjunger och berättar.

Folkan 16.00–16.45
☐ Vad är egentligen fascism?
Det är titeln på tecknaren Kalle Johanssons seriebok. Vi pratar
ofta om vad fascisterna i Tyskland och Italien gjorde, men
inte så mycket om hur de tänkte och vad de drömde om. Vad
utmärker den fascistiska ideologin? I historien och idag.
☐ We Have a Dream
En film om kriget i Syrien, om lidande, migration och
drömmar. Efter filmen berättar Abeer Alshtiwi som går på
gymnasiet i Visby, Faeyz Alkhalaf som jobbar som maskinskötare och Yazan Jabaly som går på folkhögskolan i Hemse
om sina drömmar.
☐ Demokrati i kläm
Vi ser idag ett minskande utrymmet och hot mot dem som
försvarar minoritetsgrupper, mänskliga rättigheter och
demokrati i både Sverige och många andra länder. Petter
Jakobsson och Sven Jansson från Diakonia berättar.
☐ Workshop om socialpedagogers erfarenheter från
Indien
Socialpedagogerna på folkhögskolan i Fårösund har under
hösten besökt Indien.
☐ Fairtrade i Sydafrikas vindistrikt
Sommaren 2017 besökte Anna Nordström, Fairtrade City
Skellefteå, Sydafrikas vindistrikt och dess Fairtradeproducenter. Hon ville få veta hur Fairtradepremien används och vad
Fairtrade betyder för personerna och samhället.

☐ Gilla och dela – en mänsklig rättighet
En workshop om källkritik. Sociala medier har blivit en viktig källa för nyhetsinhämtning. Vi får snabbt veta vad som
händer. Vi läser det andra delar. Men hur vet vi att texter
och bilder är sanna? I workshopen jobbar vi med övningar
som hjälper dig att tänka kritiskt kring texter och bilder.
Pia Hederstedt, Vuxenskolan, och Hanna Johansson, Bilda,
leder passet.
☐ Det måste gå vilda historier om mig där!
Inga-Britt Karlbom, Vuxenskolan, har rest till Kenya många
gånger. Först när hon själv tog emot gäster därifrån insåg
hon hur olika vi ibland tänker och hur olika de sociala koderna är.
☐ Shamima Mitu berättar om sitt liv
Om jobbet som journalist och som socialarbetare i Bangladesh. Om förföljelse och hot och varför hon var tvungen att
flytta till Sverige och starta ett nytt liv här.

Röda Korsets Mötesplats Kupan 16.00–16.45
☐ Känslomässiga klimatförändringar
Är vi på väg mot ett kallare samhälle? Hur påverkas vi av
stämningar i Europa? Växer nationalismen eller talar den
bara högre? Annamaria Bauer och Therese Livemo på Röda
Korset Gotland arbetar med asyl och integration. Annamaria är även samordnare för projekt Vinternatt som hjälper
fattiga EU-medborgare.
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Middag på Hemsegården 17.00–18.15
Middag tillagad av restaurangprogrammet på Gutegymnasiet.
Råvaror till största delen av närproducerat och ekologiskt.
Kaffet är Fairtrade. 80 kronor. OBS! Åttio portioner, förbokning görs till ulrika.brorson@guteskolan.se

Den vita kråkan – Eichmann i Jerusalem
Visas på Hemsegården 18.30
Teater Theatron i regi av Tomas Lindström. Filmatiserad version av
Henrik Rambe. Handlingen utspelar sig i Israel 1960, strax innan rättegången mot Adolf Eichmann för hans brott under andra världskriget.
Som tjänsteman organiserade han genomförandet av Hitlers plan för
”den slutgiltiga lösningen”, utrotningen av judarna. Vi möter Eichmann
och Dr Baum, en fiktiv person byggd på verkliga händelser. Dr Baum har
fått tillåtelse av israeliska polisen att förhöra Adolf Eichmann under
inspelning i enskilt rum. Dr Baum, som är psykolog, vill förmå honom
att erkänna sitt personliga ansvar i förintelsen, inte bara sitt brott som
tjänsteutövare och militär. Föreställningen ställer frågor om varför vi
under vissa förhållanden är beredda at utföra bestialiska handlingar
och konfronterar oss med det allra svåraste: att föreställa oss att vi alla
bär på en närhet till ondska. Kaffe och samtal för intresserade efteråt.
Arrangör Sudrets teaterförening. Biljetter 100 kr, stud 60 kr. Boka på
Sudret.TF@riksteatern.se
Internationella dagen i Hemse 2017. I år kommer vi som medverkar från: Amnesty, Bilda, Diakonia, Dörröppnarna Klinehamn, EBO Ekängen, EBO Storsudret, Equmeniakyrkan Hemse, Fairtrade City Skellefteå, Global Gotland, Gotlands folkhögskola, Gutegymnasiet, Integrationsenheten Region Gotland, Kräklingbo manskör, Länsstyrelsen Gotlands
län, Operation 1325, Pingstförsamlingen Hemse, Rädda Barnen, Röda Korset, Sensus, Spring, Studieförbundet Vuxenskolan, Sudrets teaterförening Riksteatern, Svenska kyrkan
(Alva, Hemse och Rone församling), Tillsammans på norr, UN Women Gotland, Zonta. Arbetsgrupp: Åsa Akre och Ylva Gottberg (Gotlands folkhögskola), Kattis M. Edberg
(Röda Korset), Herman Hagluund (Gutegymnasiet), Pia Hederstedt (Studieförbundet Vuxenskolan), Hanna Johansson (Bilda), Gunnar Mannervik (Amnesty), Monica Sjögren
(Sensus). – Ett särskilt tack till Hugo Karlsson, Högbyskolan, som gjort årets affischbild.
Kontakt: asa.akre@.gotland.se
Gilla Internationella dagen i Hemse på

