
Visionen om ett fredligt Sverige
16.30 -18.00 - Skriv ett eget fredstal! Med inspiration uppmuntras deltagarna att skriva ett eget fredstal. Man 
behöver inte vara expert och kunna alla siffror på exakt hur många civila som dör i krig eller hur mycket bly som 
släpps ut i samband med militärens övningar. Workshopen arrangerad av Kvinnor för fred.

Solkafé - Med säkerheten som insats
20:00 - 22:00 – Filmvisning och diskussion arrangerad av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

5 juli
Det goda samtalet som samhällsfråga
8:00-8:45 - Vad pratades det om igår? Ekonomi, tillväxt, ungdomar i kris? Hur påverkar dessa samhällsfrågor oss 
idag? Ser du en röd tråd i de frågor som väcks inom dig? Behöver vi en expert som berättar för oss från scen, eller 
vill du vara med i ett samtal där din egen kunskap tas mer till vara? Samtal arrangerat av Initiativ 
Samutveckling.

Redskap för samhällsförändrare - introduktion i icke-våld
09:30 - 11:00 - Föreläsning om icke-våldsmetoder och -principer. Hur kan man nå fram med sitt budskap utan 
våldsamma metoder? Finns det ändå risker, och vilka demokratiska rättigheter till motstånd finns? Workshop 
arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kristna Fredsrörelsen.

Det goda samtalet som samhällsfråga
11:00-13:00 - Vad pratades det om igår? Ekonomi, tillväxt, ungdomar i kris? Hur påverkar dessa samhällsfrågor oss 
idag? Ser du en röd tråd i de frågor som väcks inom dig? Behöver vi en expert som berättar för oss från scen, eller 
vill du vara med i ett samtal där din egen kunskap tas mer till vara?  Samtal arrangerat av Initiativ 
Samutveckling.

Vad kan urbefolkningar lära dagens samhälle?
13:00-15:00 - Vårt välstånd har till stor del byggts upp på självklarheten att ta resurser från naturen. Men är det 
hållbart? Grandmothers of the earth är en global allians av 13 ursprungsbefolkningar som vill bidra till att värna 
moder jord. Samtal arrangerat av Initiativ Samutveckling.

Kan lyssnande över tidigare gränser vara den nya formen av 
samhällsutveckling?
16:00-18:00 - Vilka trender vill vi förstärka i samhället? Kan lyssnande över tidigare gränser vara den nya formen av 
samhällsutveckling? Under veckan har vi samlat intryck kring vilket samhälle vi vill ha. Samtal arrangerat av 
Initiativ Samutveckling.
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Här är programmet för det alternativa Almedalen
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1 juli

Soppcafé och samtal
17.30 Syftet är att lära känna varandra, inspireras och få goda samtal. Arrangeras av Gemensam sak.

2 juli
Makt åt kvinnor i fredsprocesser
10.00-12.00 - Samtal om kvinnors deltagande i en demokratisk utveckling i Arabvärlden. Samtalet tar upp kvinnors 
inflytande i fredsprocesser och genomdrivandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 
Seminariet arrangeras av Operation 1325.

Kärnkraften och motståndet
13:00 - 14:30  - Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bjuder in en panel av representanter från olika miljö- och 
fredsorganisationer som med olika metoder arbetar mot kärnkraft och kärnvapen. Vi vill inbjuda till samtal om vilka 
angreppssätt vi väljer och varför. Inbjudna är bl.a. FmKK, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, JAK Medlemsbank, 
Kvinnor För Fred, Steg 3, Ofog, Gröna Kvinnor, ICAN, ARC, SLMK, KFF-Finland, MJV m.fl. Jens Holm, Vänsterpartiet 
deltar också. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Kärnkraften och avfallet
15:00 - 17:00  – Två föredrag om kärnkraftens avfall. Gunnar Lindgren: Kärnkraftens kontinuerliga utsläpp i luft och 
vatten. Nils-Axel Mörner: Kollaps – om det omöjliga avfallet. 
Efteråt en paneldebatt med bl.a. inbjudna från Strålsäkerhetsmyndigheten SKB  samt föreläsarna. Ulla Klötzer från 
Kvinnor för fred – Finland, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Kärnkraften och skapelsen
17:00 - 18:00  – Ett humanistiskt samtal om skapelsen och hur vi på ett varsamt sätt bör värna den. Helle Klein och 
domprost Mats Hermansson samtalar om vilket ansvar vi har för att varsamt värna skapelsen. Seminarium 
arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Common cause - the crucial role of values in sustainability 
communication
17:00-18:30 - How do values work and how do they influence behaviour and engagement for sustainability and 
equality? Why are presentation of facts of limited importance? What is important for us and how does that influence 
how we communicate? Workshop with Common cause about values for sustainability. Workshop på engelska 
arrangerat av Världsnaturfonden och Steg 3.

Solkafé – Vårt brott heter ansvar
20:00 - 22:00  (30 min.) - film och diskussion under ledning av Martin Smedjeback – en av aktivisterna i filmen. 
Filmvisningen arrangerad av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

3 juli
Det goda samtalet som samhällsfråga
8:00-8:45 - Vad pratades det om igår? Ekonomi, tillväxt, ungdomar i kris? Hur påverkar dessa samhällsfrågor oss 
idag? Ser du en röd tråd i de frågor som väcks inom dig? Behöver vi en expert som berättar för oss från scen, eller 
vill du vara med i ett samtal där din egen kunskap tas mer till vara? Samtal arrangerat av Initiativ 
Samutveckling.

Kärnkraften och ekonomin
09:00 - 10:30 - Ibland sägs det att kärnkraften är den billigaste energin näst efter vattenkraften. Vi visar hur 
ekonomerna trollar med siffrorna och anlägger dessutom ett feministiskt perspektiv på ekonomin. Vad är framtiden 
värd? JAK Medlemsbank visar hur diskonteringsräntan förändrar förutsättningarna för kärnkraften.  Ewa Larsson, 
ordförande i Gröna kvinnor bjuder på en feministisk analys ur ett helhetsperspektiv. 
Efteråt en intressant diskussion om vi haft kärnkraft idag med de utgångspunkterna. Mats Persson, generaldirektör 
på Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i debatten. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-
Kärnvapen och JAK Medlemsbank. 

Kärnkraften och vapnen
11:00 - 13:00 - Kärnkraften ses av många som en säker energikälla, utan egentlig koppling till kärnvapen. Inget kan 
vara mera fel! Vilken roll spelar kärnkraften i tillverkningen av kärnvapen? Hur farliga är de s.k. DU-vapnen? Vi 
bjuder på ett öppenhjärtligt samtal med Maj-Britt Theorin, politiker och f.d. nedrustningsambassadör, och Åsa Moberg 
som bägge har lång erfarenhet av dessa frågor. Ulla Klötzer från Kvinnor för fred – Finland –  och Jens Holm, 
Vänsterpartiet, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor För 
Fred.

Kärnkraften och kulturen
13:30 - 16:20 S– vi visar Erik Strömdahls film ”Nu räcker det!” och blir underhållna av artister som också berättar 
varför de engagerat sig i motståndet mot kärnkraften. Filmvisningen arrangerad av Folkkampanjen mot 
Kärnkraft-Kärnvapen.

Hur betraktar rättsväsendet våld i nära relationer?
16.30-18.30 - Vi samtalar om rättsväsendets tillämpning när det gäller våld i nära relationer. Medverkar gör: 
Margareta Winberg, ordförande, UN Women Sverige och Claes Bergström. Debatten arrangeras av UN Women 
Sverige och UN Women Gotland. 

Kan dina sparpengar gynna den lokala ekonomin?
18.30-20.00 - Behovet av kapital i olika former finns på alla plan i samhället. Hur kan utrymme skapas för lokal 
utveckling och rättvisare fördelning av tillgång till kapital? Vilka insatser kan enskilda sparare göra, och hur kan vi 
tänka om kring ränta och risk? Diskussion med utgångspunkt i praktiska exempel. Medverkar gör Sammy Almedal, 
VD JAK Medlemsbank samt Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare, Näringslivsbolaget i Skellefteå
Seminarium arrangerat av JAK Medlemsbank.

Solkafé – Och stjärnans namn var Malört
20:00 - 22:00 St. Hansskolan – Filmvisning och diskussion. Dagens artister uppträder också. Filmvisning 
arrangerad av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

4 juli
Det goda samtalet som samhällsfråga
8:00-8:45 - Vad pratades det om igår? Ekonomi, tillväxt, ungdomar i kris? Hur påverkar dessa samhällsfrågor oss 
idag? Ser du en röd tråd i de frågor som väcks inom dig? Behöver vi en expert som berättar för oss från scen, eller 
vill du vara med i ett samtal där din egen kunskap tas mer till vara? Samtal arrangerat av Initiativ 
Samutveckling.

Kärnkraften och avvecklingen
09:00 - 11:00 St. Hansskolan – Folkkampanjen vill avveckla kärnkraften, men hur ska det gå till? Är det realistiskt? 
Vi möter tre olika infallsvinklar från Jan Forsmark, Omställning Sverige, Roland Davidsson, SERO och Stina 
Oscarsson, partipolitiskt obunden kulturdebattör. 
Efter det följer diskussion utifrån de olika utgångspunkterna. Deltar i diskussionen gör även Mats Odell, ordförande i 
näringsutskottet för Kristdemokraterna. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Kärnkraften och ohälsan
11:30 - 13:00  - Åsa Lindström, läkare, berättar om effekterna av ett begränsat kärnvapenkrig; ”Nuclear Shadow”. 
Henrik Pelling, läkare, presenterar forskningsrön om hur foster påverkas av radioaktiv strålning. Seminarium 
arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Kärnkraften och lögnen
14:00 - 16:00 - Åsa Moberg berättar om sina erfarenheter från mediabranschen. Ulla Klötzer, Kvinnor för fred – 
Finland, med långvariga och djupa erfarenheter av kärnkraftsindustrin deltar också. Paul Rimmerfors kan komma för 
att berätta om lögnerna i ”Allt om atomen” - en tidning som delas ut gratis i skolorna. Kent Persson, ledamot i 
näringsutskottet och energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet, deltar i debatten. Seminarium arrangerat av 
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
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