KOM TILL EUROPEAN SOCIAL FORUM I MALMÖ 17-21 september!
Den 17-21 september går Europeiska Sociala Forumet (ESF) 2008, av stapeln i Malmö.
Forumet är den största samlingen i Europa för det civila samhället, där bl.a. politik,
ekonomi, kultur, media, välfärdslösningar, klimatsituationen lokalt och globalt med
mycket mer under parollen En Annan Värld Är Möjlig! Programmet till forumet
kommer att finnas på ESF: s hemsida www.esf2008.org. Ca 250 seminarier, workshops
och nätverksmöten kommer att äga rum under fyra fantastiska forumdagar!

FÖR FRED, RÄTTVISA OCH SOLIDARITET PÅ ESF
Programpunkterna under ESF är indelade i tio temaområden. Ett av dessa teman är ett Europa
för fred, rättvisa och solidaritet och mot krig, militarism och ockupation. För personer och
organisationer som är särskilt intresserade av dessa frågor finns ett stort utbud av seminarier
och aktiviteter i seminarieprogrammet. De flesta aktiviteter kommer att tolkas till och från
flera olika språk. Nedan hittar du ett litet axplock ur programmet:
Colonialism and imperialism on trial!
Det är dags att dra kolonialismen och imperialismen inför rätta! Under denna tribunal,
kommer vi att höra vittnesmål från medlemmar ur olika organiserade rörelser som kämpar
mot krig och ockupationer. Vi ställer förtryckarna tillsvars för brotten mot mänskligheten.
Arrangörerna är bl.a. Hands off Venezuela, Latinamerikagrupperna (Sverige),
Latinamerikagrupperna (Norge), MST Support Groups (Sverige)
Israel overholder ikke Folkeretten - palæstinensiske kvinder og børn i israelsk
fangenskab
Introduktion av Birgitta Elfström, Internationell rapportör vid den Israeliska militärdomstolen
för ICJ. Dokumentärfilmen KØBENHAVNER TRIBUNALET som behandlar Israel och
folkrätten med fokus på kvinnor och barn i israelisk fångenskap. Arrangeras av Human Rights
March, Women in Dialogue, Palestine Israel Denmark.
European Imperialism. The role of the EU in destroying social and environmental rights
globally
EU:s handels-, försvars-, bistånds-, energi- och migrationspolitik är utformade för att tjäna
ekonomiska kapitalintressen. Ett växande motstånd kräver nu förändring. Europeiska nätverk
och grupper diskutera gemensamma motståndsstrategier för att bygga ett bredare motstånd
mot EU:s destruktiva politik. Tillsammans med rörelser från Syd. Programpunkten arrangeras
bl.a. av Seattle to Brussels Network, ATTAC Europa samt European Network for Public
Services.

Is Kosovo independent?
Representanter från Kosovos självständighetsrörelse, Vetevendosje, diskuterar fundamentala
frågor som demokrati, ekonomi, territoriell integritet etc. Arrangeras av STS International
Solidarity.
1948-2008: 60 years after Nakba, the Palestinian refugees problem
En diskussion om situationen för palestinska flyktingar och olika perspektiv på en lösning på
flyktingfråga. Programpunkten arrangeras av Network for Political and Social Rights (Diktio)
samt Union of Palestinian Workers.
End the occupation of Iraq and Afghanistan: War, occupation, the resistance
Antikrigs- och fredsrörelserna från Turkiet, Italien, England, Grekland, Danmark, Norge och
Sverige träffas för att diskutera ockupationen av Irak och det irakiska motståndet med målet
forma nya initiativ för den europeiska antikrigsrörelsen. Arrangeras av bl.a. Global Peace and
Justice Coalition (Turkiet), Irakkommittén i Malmö, Not to War of Denmark, Stop the war
coalition of Greece, COBAS (Italien), Komiteen for et Frit Irak (Danmark) samt Komiteen for
et fritt Irak (Norge).
Afghanistan: Troops out!
Programpunkten fokuserar på definitionen av “fredsbevarande” i sammanhanget Afghanistan,
medierapportering och avsaknaden av en nationell debatt om den utländska truppnärvaron I
Afghanistan. Deltagarna är aktivister, forskare, journalister och politiker från samtliga
nordiska länder. Arrangeras av Föreningen Afghanistansolidaritet (Sverige) tillsammans med
bl.a. Ung Vänster (Sverige), Bundesausschuss Friedensratschlag (Tyskland), Kampanjen Hent
Soldatene Hjem! (Norge), Socialistisk Ungdom (Norge) samt The Dutch Platform against the
New War.

På nästa sida får du veta hur du registrerar deltagande på ESF och hur du stödjer
forumet!
REGISTRERA DELTAGANDE
På ESF: s hemsida, www.esf2008.org, kan man enkelt registrera sig som individ, grupp och
organisation. Detta finns i högerspalten på sidan. Priser för deltagandet finns i vänsterspalten
under länken ”Praktisk information”. Betala gärna via vårt plusgiro (se nedan) i svenska
kronor.
Organisationer som vill synas på forumet och informera om sin verksamhet kan givetvis
också fortfarande boka bokbord och monter!

STÖD FORUMET!
Vi som anordnar forumet är givetvis tacksamma för allt stöd som kan fås från organisationer
och enskilda. Du och din organisation kan hjälpa oss på följande sätt:
•

Ge en gåva! Varje krona hjälper på sitt sätt: att skaffa boende till en volontär eller att
sponsra en bra scen till vårt kulturprogram.

•

Bidra till ESF: s Solidaritetsfond! Pengarna i den går till att hjälpa personer från
framförallt Öst- och Centraleuropa att komma till forumet. Man kan antingen ge ett
bidrag via ESF: s plusgiro eller beställa våra solidaritetspins på hemsidan…

... som ser ut så här.
-

För att stödja forumet på dessa sätt, sätt in er gåva till plusgirokonto 453493-9 och märk
antingen med ”Bidrag” eller ”Solidaritetsfonden”

Med vänliga hälsningar,
Föreningen ESF Norden 2008

