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vi till

Hemsegården
Pingstkyrkan
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Folkhögskolan
Församlingshemmet

an 2008 har vi varje år gjort en dag i november till en Internationell dag i Hemse.
I år kommer vi som medverkar från följande organisationer:

NORDOST

y Sudergruppen, Bilda, Demokrati för barns framtid, Diakonia, Gotlands folkhögskola, Gotlands teaterförening,
emse missionsförsamling, Pingstförsamlingen Hemse, Rädda Barnen, Röda Korset, Röda Korsets Ungdomsförbund,
rbundet Vuxenskolan, Sudrets teaterförening, Svenska kyrkan, Alva, Hemse och Rone församling, UN Women Gotland

Teater på
Hemsegården
upp 2014: Åsa Akre (Gotlands folkhögskola), Kattis M. Edberg (Röda Korset), Kicki Grönlund (Studieförbundet
Vuxenskolan), Gunnar Mannervik
(Amnesty)19.00
och Monica Sjögren (Sensus).
klockan
Ett särskilt tack till Nora Hult, Högbyskolan, som gjort årets affischbild.
kontakt asa.akre.gotland@folbildning.net Gilla Internationella dagen i Hemse på

Global
Gotland

Bild: Tilde Larsson, Högbyskolan

Gotlands folkhögskola

DBF
MISSIONSFÖRSAMLING och SMU
PINGSTFÖRSAMLINGEN
Nygatan 4, 623 50 HEMSE
HEMSE
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q Hur kan man jobba för integration på arbetsplatsen?

Under två år har Projekt Integration på arbetsplatsen samlat erfarenheter. Vilka frågor är viktiga för att få integrationen att fungera och hur
tar man upp dem? Samtal om normer, värderingar och attityder står i
fokus. Mohamed Abouhafs, Jeanette Liljegren och Ulla-Britt Olofsson.

P R O G R A M 0 9 . 3 0 – 1 1 . 1 5 q Diskrimineringslagen – hur skyddas jag?
Vad är diskriminering enligt lagen, vilka former av diskriminering finns,

KLINTEHAMN

RONDO 09.30–10.15

q Om romers historia, kultur och nutid

Elin Ahlström Taikon föreläser och uppträder med romsk sång tillsammans med systern Moa som även sjunger romska internationella
sången och pappa Jan-Erik som spelar dragspel. Elin Ahlström Taikon
är grundare och ordförande för Roma people som arbetar mot fördomar och diskriminering. Hon är också Emerichpristagare 2018.

RONDO 10.30–11.15

q Tre månader som följeslagare i Palestina och Israel

Camilla Davidsson som nyligen kommit hem berättar om tiden som
ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina. Hon delar med sig av
personliga möten med människor som lever under ockupation, hon
berättar om hur följeslagare utgör en skyddande närvaro i utsatta
samhällen på Västbanken, hur de rapporterar om kränkningar av
mänskliga rättigheter och ger stöd till dem som arbetar för fred.

PROGRAM 13.00–13.45

HEMSE

GULLINSALEN, FOKAN 13.00–13.45
Huvudtalare Bernardita Núñez

q Tvångsäktenskap en del av våld i hederns namn

Sedan 2014 är tvångsäktenskap kriminaliserat. Ett steg i rätt riktning
menar Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet, initiativtagare och verksamhetsledare på Terrafem som under
18 år arbetat för att synliggöra problematiken, ge stöd och fristad till
dessa unga kvinnor.

FOLKAN 13.00–13.45

q Sverige, EU, Europa. Vad händer i och med Brexit, en ökad
nationalism och valet till EU-parlamentet i maj 2019?
De gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén (s) och
Lars Thomsson (c) samtalar.

q Varför är det viktigt med det internationella samtalet?
Är diplomati föråldrat?

Sten Sandberg föreläser om FNs folkrättsprinciper och diplomatin
kring dem samt inbjuder till samtal om dessa frågor.

q Bilder mot förtryck

– Bilder för att skapa dialog i Israel/Palestina
Fotografkollektivet ActiveStills använder kameran som verktyg för att
skapa samtal mellan grupper som sällan talar med varandra. Medlemmarna är israeler och palestinier, bosatta och aktiva i Israel, Gaza
och på Västbanken. Fotografen och journalisten Ola Jacobsen mötte
dem i Jerusalem och Tel Aviv. Samtalet och bilderna handlar om hur
ActiveStills gör för att dels påverka lokalt dels omvärldens bild i en tid
när varje människa har tillgång till en egen kamera.

q Nyanländ man i Sverige – svårigheter och möjligheter

Lekbir Belmhamdi, marockan och svensk, om mansrollen i arabvärlden och Sverige. Detta pass är på arabiska

vem är skyddad och vilka områden är skyddade? Vart vänder jag mig
om jag blivit diskriminerad? Vi tittar på konkreta diskrimineringsfall.
Annika Heikkinen från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr berättar.

q Kvinnors arbete för demokrati, jämställdhet och politiskt
deltagande i Turkiet idag

Charlotte Lind, Operation 1325, som har jobbat med projektet Women
participation through Media i Turkiet samtalar och berättar om olika kvinnoorganisationer, bland annat en kurdisk feministisk nyhetsbyrå.

q Hur bygger vi en hållbar värld med global rättvisa?

Jens Holm brinner för klimatet, djurrätt och global rättvisa. Som EU-parlamentariker 2006-2009 arbetade han med EUs klimat- och energipaket,
numera riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter han i miljö- och jordbruksutskottet. Han pratar om hur vi, som land och våra företag, måste ta
större internationellt miljöansvar.

q En resa med Sydafrika

Magnus Walan, Diakonia, fungerade som hemlig kurir för ANC på
1980-talet och träffade då många av ledarna för kampen mot apartheid i Sydafrika. Han har vid flera tillfällen träffat och samtalat med
Nelson Mandela.

q Searching for peace

Pantomimteater om flykten från Mellanöstern, om konflikter mellan
sunni, shia och kristna men hur vänskap ändå skapas över alla kulturella och religiösa gränser.

FÖRSAMLINGSHEMMET 13.00–13.45

q Kigali Genocide Memorial Centre i Rwanda och Nakival

flyktingläger i Uganda med mer än 100.000 flyktingar var två av
de platser ungdomar från DBF (Demokrati för Barns Framtid) besökte
på sin resa till Rwanda-Burundi och Uganda hösten 2017. Lysa Pfasoni
och Elin Ahlström Taikon berättar om sina upplevelser.

Huvudsaklig målgrupp detta pass: Högstadiet

PINGSTKYRKAN 13.00–13.45

q 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

q Att arbeta som korrespondent i Afrika

Anna Roxvall, som skrivit böcker och reportage från olika delar av
Afrika, nu senast Västsahara, berättar om sitt arbete. Varför just Afrika?
Hur är det att arbeta där? Vad var det som från början väckte hennes
intresse för kontinenten?

Huvudsaklig målgrupp detta pass: Högstadiet

Vad är egentligen fascism?
P R O G R A M 1 4 . 0 0 – 1 5 . 4 5 q Det
är titeln på tecknaren Kalle

GULLINSALEN, FOLKAN 14.00–15.00
Huvudtalare Inger Jägerhorn

q Vi och dom – ett dilemma för en europé

Är svensken egentligen europé? Finns det alltid ett vi och ett dom?
Hur tänker vi om alla som inte är som vi t ex inom EU? Måste vi alltid
tänka antingen-eller eller kan vi våga oss på ett både-och? Kan det
finnas demokrati inom EU? Och hur perfekt är Sverige? Inger Jägerhorn, journalist och civilekonom, har varit ledarskribent, Europakorrespondent och utrikeschef på Dagens Nyheter, bitr. chefredaktör
på Hufvudstadsbladet i Finland samt informationschef vid Nordiska
rådet och Nordiska ministerrådet.

FOLKAN 14.00–14.45

q Tvångsäktenskap en del av våld i hederns namn

Sedan 2014 är tvångsäktenskap kriminaliserat. Ett steg i rätt riktning menar Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet, initiativtagare och verksamhetsledare på Terrafem som under 18 år arbetat för
att synliggöra problematiken, ge stöd och fristad till dessa unga kvinnor.

på Stjärnqigong/Metod Falungong
q Prova
Varför Qigong/Falungong? Bättre inlärning och memorering. Fysisk förbättring samt bättre hälsa. Även ens moral och karaktär kommer att höjas
säger Mai Sirenzon Svenzon som leder passet.

q Individens ansvar och individens skyldigheter i det svenska samhället

Mohamed Abouhafs och Jeanette Liljegren från Integration på arbetsplatsen, IPA, berättar och samtalar. Detta pass är på arabiska

q Hur arbetar Integrationsenheten på Gotland
för inkludering?

Integrationsenhetens Lotti Carlgren och Eva Flemming berättar om
sitt arbete med praktiska frågor kring bosättning i ett initialt skede,
Medborgarplatsen, samhällsorientering, familjegrupper.

q Diskrimineringslagen – hur skyddas jag?

Vad är diskriminering enligt lagen, vilka former av diskriminering finns,
vem är skyddad och vilka områden är skyddade? Vart vänder jag mig
om jag blivit diskriminerad? Vi tittar på konkreta diskrimineringsfall.
Annika Heikkinen från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr berättar.

q Kvinnors arbete för demokrati, jämställdhet och politiskt
deltagande i Turkiet idag

Charlotte Lind, Operation 1325, som har jobbat med projektet Women
participation through Media i Turkiet samtalar och berättar om olika
kvinnoorganisationer, bland annat en kurdisk feministisk nyhetsbyrå.

q Hur bygger vi en hållbar värld med global rättvisa?

Jens Holm brinner för klimatet, djurrätt och global rättvisa. Som
EU-parlamentariker 2006–2009 arbetade han bl. a. med EUs klimatoch energipaket, numera riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter
han i miljö- och jordbruksutskottet. Han pratar om hur vi, som land
och våra företag, måste ta större internationellt miljöansvar.

q Kvinnoliv i olika kulturer

Kvinnor från Syrien, USA, Burundi, Afghanistan och Bangladesh som
alla bor i Sverige berättar om sina erfarenheter.

q Snacka om att göra skillnad

– för dig som vill diskutera värderingar, visioner och människosyn.
Britt Andersson, Sensus, leder samtalet.

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

q Spela basket med Shamima Mitu
FÖRSAMLINGSHEMET14.00–14.45

q Kigali Genocide Memorial Centre i Rwanda och Nakival
flyktingläger i Uganda med mer än 100.000 flyktingar var två

av de platser ungdomar från DBF (Demokrati för Barns Framtid)
besökte på sin resa till Rwanda-Burundi och Uganda hösten 2017.
Lysa Pfasoni och Elin Ahlström Taikon berättar om sina upplevelser.

PINGSTKYRKAN 14.00–14.45

q 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

HEMSE BIBLIOTEK 14.00–14.45

q Två kortfilmer om kärlek – Min Homosyster

Majken har vetat att hon är homo sen hon var sju och Gabbi insåg
nyligen att hon gillar tjejer. Men hur ligger det till med Gabbis 10-åriga
lillasyster Cleo, vem är hon egentligen kär i – en tjej eller en kille?

On Suffocation. Om gränslös kärlek med ödesdigra konsekvenser.
Fiktion som ligger allt för nära sanningen i många länder i världen.
Samtal med Anette Sundblad, bibliotekarie och Hemse filmstudio.
Huvudsaklig målgrupp detta pass: Högstadiet

FIK A I ALLMÄNNINGEN PÅ FOLK AN
14.45–15.45

q Fika, tid för utställningar, bokbord och spontana samtal.
Gotlands Hopp underhåller med balkandans

PROGRAM 16.00–19.30
GULLINSALEN, FOLKAN 16.00–17.00
Huvudtalare Elin Ahlström Taikon

q Om romers historia, kultur och nutid

Elin Ahlström Taikon föreläser och uppträder med romsk sång tillsammans med systern Moa som även sjunger romska internationella
sången och pappa Jan-Erik som spelar dragspel. Elin Ahlström Taikon
är grundare och ordförande för Roma people som arbetar mot fördomar och diskriminering. Hon är också Emerichpristagare 2018.

FOLKAN 16.00–16.45

q 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.

q Medical Genocide: Hidden Mass Murder in China´s Organ
Transplant Industry

Film och efterföljande samtal med Mai Sirenzon Svenzon. Samvetsfångar, som Falun Gong-utövare, tibetaner, uigurer och kristna, används som levande organbank vid organtransplantationer, i Kina och
för utlänningar som reser till Kina för transplantationer. Organskörd
har fördömts av bland andra EU.

q När folk väl har börjat döda varandra är det svårt att få
dem att sluta

2015 bryter krig ut i Burundi, lik flyter i floden som rinner genom huvudstaden. Journalisten Anna Roxvall har på plats följt utvecklingen
efter att omvärlden vänt blickarna åt annat håll. Hon visar bilder och
berättar.

q Tre månader som följeslagare i Palestina och Israel

Camilla Davidsson som nyligen kommit hem berättar om tiden som
ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina. Hon delar med sig av
personliga möten med människor som lever under ockupation, hon
berättar om hur följeslagare utgör en skyddande närvaro i utsatta
samhällen på Västbanken, hur de rapporterar om kränkningar av
mänskliga rättigheter och ger stöd till dem som arbetar för fred.

q Bilder mot förtryck

– Bilder för att skapa dialog i Israel/Palestina

HEMSE BIBLIOTEK 16.00–16.45

q Två kortfilmer om kärlek
– Jag är bög

Alex, svensk med grekiskt ursprung, har bestämt sig för att avslöja sin
stora hemlighet, han är homosexuell. Vad händer om han berättar för
sin familj?

On Suffocation. Om gränslös kärlek med ödesdigra konsekvenser.
Fiktion som ligger allt för nära sanningen i många länder i världen. Samtal med Anette Torgnysdotter, bibliotekarie och Hemse filmstudio.

R Ö D A K O R S E T S M Ö T E S P L AT S
KUPAN 16.00–16.45

q 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.

MIDDAG PÅ HEMSEGÅRDEN
17.00–18.15

Fotografkollektivet ActiveStills använder kameran som verktyg för att
skapa samtal mellan grupper som sällan talar med varandra. Medlemmarna är israeler och palestinier, bosatta och aktiva i Israel, Gaza
och på Västbanken. Fotografen och journalisten Ola Jacobsen mötte
dem i Jerusalem och Tel Aviv. Samtalet och bilderna handlar om hur
ActiveStills gör för att dels påverka lokalt dels omvärldens bild i en tid
när varje människa har tillgång till en egen kamera.

q Middag tillagad av restaurangprogrammet på

q Workshop om socialpedagogers erfarenheter från Indien

HEMSEGÅRDEN 18.30–19.30

Socialpedagogerna på folkhögskolan i Fårösund har under hösten
besökt Indien.

q Diakonias politiska påverkansarbete

Magnus Walan berättar och för samtal om de internationella frågorna
och Sveriges roll efter höstens val.

q Kom och dansa med oss!

Gotlands Internationella Dansklubb Gotlands Hopp är dansglädje och
samhörighet. Det når vi genom att röra oss till musik, mestadels från
Balkan. Dansen förenar oss med andra kulturer och öppnar famnar
över gränserna.

Sedan 2008 har vi varje år tagit världen till Hemse gjort en dag i november till
en internationell dag med ett stort antal programpunkter i olika lokaler, i år
även i Klintehamn:
Gotlands folkhögskola, Storgatan 11, Hemse
Församlingshemmet, Storgatan 22 (bredvid kyrkan), Hemse
Pingstkyrkan, Apoteksgatan 4, Hemse
Missionskyrkan, Nygatan 4, Hemse
Röda Korsets Möteplats Kupan, Storgatan 68, Hemse
Hemsegården, Jacob Gråbergs plats 4, Hemse
Hemse Bibliotek, Storgatan 58, Hemse
Rondo, Skolgatan 3, Klintehamn
På Gotlands folkhögskola har vi tre funktionsanpassade toaletter,
hörslingor finns i Gullinsalen samt Häggska Stora.

Gotlands folkhögskola
www.gotlandsfolkhogskola.se

Gutegymnasiet

Råvarorna är till största delen närproducerade och ekologiska.
Kaffet är Fairtrade. 80 kronor. OBS! Åttio portioner, förbok-

ning görs till pia.hederstedt@sv.se eller tel. 0498–77 08 21
Matanmälan är bindande. Även köp direkt på plats.

q Queen Zenobia – en guldtyngd audiovisuell popexplosion av och med Kristina Issa
Visas på Hemsegården
”Att växa
mer rakt
tunn. Att
växa där

där roten inte greppar tag och där solen inte värin. Att växa där jorden är ny och näringsrik men för
växa där stubbarnas ringar inte räknar med mig. Att
sångerna inte handlar om rosor utan om förgätmigej.”

Kristina Issa är från Syrien men uppväxt i Sverige. Tillsammans med
sju musiker framför hon en musikalisk berättelse om Queen Zenobia – den viktigaste härskarinnan i Mellanösterns historia och en stark
kvinnosymbol, hyllad i hela arabvärlden.
Arrangör Sudrets teaterförening Biljetter 240 kr, medlemmar och studerande 190 kr. Boka på Sudret.TF@riksteatern.se

I år kommer vi som medverkar från: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr,
Bilda, Demokrati för Barns Framtid, Diakonia, EBO Ekängen, Equmeniakyrkan
Hemse, Global Gotland, Gotlands folkhögskola, Gotlands FN-förening, Gotlands
Internationella folkdansklubb Gotlands hopp, Gutegymnasiet, Hemse bibliotek, ,
Integrationsenheten Region Gotland, Nej till NATO på Gotland, Operation 1325,
Pingstförsamlingen Hemse, Projektet Integration på arbetsplatsen, Roma People, Rädda Barnen, Röda Korset, Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan, Sudrets
teaterförening, Svenska kyrkan (Alva, Hemse och Rone församling), Terrafem, UN
Women Gotland, Zonta. Arbetsgrupp: Åsa Akre och Ylva Gottberg (Gotlands
folkhögskola), Kattis M. Edberg (Röda Korset), Herman Haglund (Gutegymnasiet), Pia Hederstedt (Studieförbundet Vuxenskolan), Hanna Johansson (Bilda),
Gunnar Mannervik (EBO Ekängen), Monica Sjögren (Sensus).
– Ett särskilt tack till Tilde Larsson, Högbyskolan, som gjort årets affischbild.
Kontakt: asa.akre@gotland.se
Gilla Internationella dagen i Hemse på Facebook.

