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Valhall 1
Inledning, 10:00-10:15

I väntan på ett liv - filmvisning med 
efterföljande samtal, 14:00-16:00
Visning av dokumentärfilmen ”I väntan 
på ett liv” som är lokalt förankrad i 
Umeå. Medverkande i filmen är före 
detta missbrukare och patienter inom 
psykvården. En film om drömmar, 
utanförskap och social fattigdom 
utan för den delen att fastna i att bli 
högstämd och ömkansvärd. 

Efter filmen följer ett samtal om filmen 
mellan regissören Leif Stenberg samt 
en del av skådespelarna i filmen 
och publiken. Samtalet kommer 
att handla om vad man sett och 
hur man upplever det. Vad kan 
samhället göra för att släppa in dessa 
marginaliserade människor till ett 
värdigt liv.

Medverkande: 
Socialpolitiska föreningen Umeå

Arrangör: Socialpolitiska föreningen Umeå

Kvinnan tillbaka till spisen, 16:30-17:15
Vad får nationalismen för 
konsekvenser för jämställdhet och 
jämlikhet? Med hjälp av rapporten 
Folk, familj och fosterland av Expo 
och Kvinna till Kvinna synar vi 
nationalismens och intoleransens 
konsekvenser för kvinnors, hbtq-
personers och minoriteters vardag i 
Sverige och en rad andra europeiska 
länder.

Vare sig det gäller grupper 
i den rasideologiska miljön, 
anhängare av counterjihad eller 
nationalister så är kampen mot 
feminism, genuspedagogik och 
jämlikhetsarbete en viktig del. Det kan 
handla om att införa en restriktivare 
abortpolitik för att vinna en upplevd 
tävling i barnafödande, det kan 
handla om att män måste vara eller 
förbli krigiska för att kunna försvara 
familj och land, eller politiska förslag 
som ska gör att fler kvinnor stannar i 
hemmet för att ta hand om barnen. Vi 
går igenom och förklarar kopplingen 
mellan rasism, hatet mot feminismen 
och HBTQ-rörelsen. Olika uttryck för 
intolerans som går naturligt hand i 
hand. 

Landsbygdsvisionen - att läka ett 
splittrat Sverige, 12:30-13:45
En framtidsinriktad paneldiskussion 
med tillhörande presentationer 
under temat Norrland, Sápmi och 
landsbygden i Sverige.

Norrland och Sápmi står inför stora 
utmaningar. Vi börjar nå punkten 
där vissa kommuner beräknas få så 
låga befolkningstal att skattebasen 
inte räcker till för att säkra en 
grundläggande samhällsservice. 
”Gruvboomen” syns dala i landet med 
sjunkande malmpriser och Northlands 
Resources skandalösa kollaps. Samiska 
röster för en annan väg framåt 
än exploatering blir allt starkare. 
Bönderna blir allt mer desperata och 
särskilt mjölkbönderna går på knäna 
under internationell konkurrens. Land 
och stad glider isär och klyftan mellan 
nord och syd djupnar, samtidigt som 
Sverige är rikare än någonsin tidigare.

Vad är vägen framåt, när 
exploateringslinjen misslyckats? Vilka 
visioner och möjligheter bör den 
norrländska socialismen överväga 
inför framtiden? Går det att bygga ett 
hållbart och livskraftigt samhälle i norr?

Medverkande: 
Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva, 
aktuell med rapporten Återföring till bygden av 
naturresursernas värden
Bo Berge, fd. länsarkitekt på Länsstyrelsen 
Västerbotten och expert på regionala processer
Josefina Skerk, vice ordförande Sametingets styrelse 
och aktiv i Arktiska frågor
Arne Müller, författare aktuell med boken 
Norrlandsparadoxen (2015)

Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Sara Duarte fokuserar på antirasistiskt 
arbete i skolan och på samspelet 
mellan extremhögern, strukturell rasism 
och förekomsten av diskriminering och 
hatbrott i samhället. 

Medverkande: 
Sara Duarte, EXPO

Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Solidaritet i vardagen, 11:00-12:15
Panelsamtal. Deltagarna presenterar 
sig själva och vad som för dem är 
solidaritet i vardagen. Efter detta 
kommer moderatorn Lisbeth Lundahl 
in och styr upp samtalet mellan 
publiken och panelen. Vad kan vi 
som medmänniskor göra för att stärka 
vardagssolidariteten?

Medverkande:
Bengt Bergius, kyrkopolitiker
Rosita Strandberg, ordförande personalkooperativet 
Kärngården
Harry Gustafsson, företaget Egentligen som arbetar 
med missbrukare och deras anhöriga
Johan Örestig, Universitetslärare vid Umeå Universitet 
och medlem i tidskriften Fronesis tidskriftskommité
Irina Enbuska, Kvinno- & Tjejjouren Umeå och 
solidaritetsarbete för kvinnor
Lisbeth Lundahl, moderator

Arrangör: Socialpolitiska föreningen
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Är gruvor och vindkraft räddning för 
eller utarmning av Norrlands inland? 
15:00-15:45
Under det senaste årtiondet har 
det satsats 100-tals miljarder på 
att bygga vindkraftparker och 
öppna nya gruvor i norra Sverige. 
Förhoppningarna har varit stora, men 
det har också besvikelserna. Vad 
har facit av de stora investeringarna 
varit och hur skulle Norrlands inland 
kunna få en större utdelning av 
jätteprojekten? Detta är frågor som 
Arne Müller tar upp i sin nya bok 
”Norrlandsparadoxen”.

Medverkande: Arne Müller är journalist och arbetar 
vid SVTs nyhetsredaktion i Umeå. Han har tidigare 
skrivit boken ”Smutsiga miljarder - den svenska 
gruvboomens baksida”, som tar upp miljöproblemen 
inom den svenska gruvbranschen.

Arrangör: Vänsterpartiet Umeå

Valhall 2
Den svenska välfärdsstaten och ”den 
andra”, 10:00-10:45
Ett samtal om välfärdsstatens gränser 
och hur de påverkar debatten om 
EU-migranter. Under de senaste åren 
har EU-migranter blivit en del av 
den svenska gatubilden. Debatten 
har varit hätsk. I detta samtal vill vi 
fokusera på en fråga som har varit 
relativt frånvarande i diskussionen: 
Hur ser sambandet ut mellan och de 
starka känslor och reaktioner som EU-
migranternas närvaro tycks skapa?

Medverkande: 
Johan Örestig, redaktör för Fronesis kommande 
temanummer ”Ideologi”
Hanna Bäckström, doktorand Umeå centrum för 
genusstudier
Erik Persson, skribent och aktiv i förbundet Allt åt alla

Arrangör: Tidskriften Fronesis

Den svenska modellens gränser, 
12:30-13:15
Det sociala avståndet mellan centrum 
och periferi, nord och syd, har ökat i 
takt med globaliseringen av arbete 
och kapital har drivits på. Detta 
har medfört en stigande växling av 
både arbete och människor som 
förflyttats mellan dess två sfärer. I 
sin desperation lockas människor till 
västvärlden och Sverige för att kunna 
tjäna sitt uppehälle medan olika typer 
att produktion av varor och tjänster 
gör en omvänd resa i utlokaliseringens 
namn. Den svenska modellen bygger 
på facklig organisering av arbetare. 
Vilka nya krav ställs på den fackliga 
organiseringen och solidariteten 
utanför de traditionella gränserna?

Ett samtal kring migrantarbetare, 
arbetsvillkor och facklig organisering i 
Sverige.
Medverkande:
Joynul Abedin, fd restaurangarbetare & fackligt aktiv 
i SAC
Maria Östberg Svanelind, vice ordförande för 
Fackligt Center För Papperslösa & internationell 
sekreterare hos Akademikerförbundet SSR
Rebecka Bohlin, moderator, författare & föreläsare

Arrangör: Socialistiskt Forum Umeå

Ett år av tiggeri, 13:30-14:15
Ett föredrag och samtal om praktisk 
solidaritet med EU-migranter i och 
runt Umeå. Programmet tar upp 
svårigheterna att balansera mellan 
välgörenhet och aktivism.
Medverkande: 
Linda Lundqvist, aktiv i RUNG och Hjälp 
Västerbottens tiggare
Nicolae Calderar, romsk migrant i Umeå

Arrangör: RUNG

Ny socialistisk strategi för 
Vänsterpartiet, 11:00-12:15
I spåren av finanskrisen, den 
europeiska krisen och klimatkrisen 
har allt fler börjat efterfråga konkreta 
alternativ till en allt sämre fungerande 
kapitalistisk ekonomi. Vänsterpartiets 
kongress 2012 uppdrog därför åt 
partiets programkommission att, 
i diskussion med människor inom 
och utom partiet, ta fram en 
socialistisk strategi för 2000-talet. 
De diskussionerna har mynnat ut 
i ett förslag som presenteras här 

och kommer att följas av studier, 
diskussioner och seminarier runt om 
i landet, fram till Vänsterpartiets 
kongress i maj 2016.
Medverkande:
Emilie Kinberg
Jessika Svensson

Arrangör: Vänsterpartiet

Performance: Acroyoga med Ingen 
Människa Är Illegal, 16:00-16:30
Acroyoga är en lekfull kombination av 
akrobatik och yoga där vi tillsammans 
blir starka och lätta, lyfter och flyger. 
Med mod och livsvilja framför vi 
budskapet om vilka som är dom 
verkliga hjältarna; Ingen människa är 
illegal!

Arangör: Ingen människa är illegal

Grupprum
Bokallmänning, hela dagen
Har du någon bok som du tycker 
andra borde läsa? Eller har du för 
många böcker, men inte tid att nyttja 
dem alla? Göm dem inte i bokhyllan 
eller förrådet, utan dela med dig av 
dem!

Lämna så många böcker du vill, ta så 
många du behöver!

Arrangör: Allt åt alla Umeå
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Mat & fika: 
Caféet i Folkets hus håller öppet under dagen! Utanför finns också King 
Falafel och runt hörnet hittar du en matbutik!

Bokbord & info:
Flera föreningar, organisationer och partier kommer finnas 
på plats under dagen. 
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Caféet
Vem står för krigshotet, 10:00-10:45
Krigshetsen tilltar, Sverige knyts allt 
närmare Nato och ännu fler miljarder 
läggs på militär rustning när det 
saknas pengar till vård och skola. Vad 
är det som händer, varifrån kommer 
hoten och vad ska vi fredsvänner 
göra åt det?

Medverkande:
Robert Mathiasson, ordförande Kommunistiska Partiet
Arrangör: Kommunistiska partiet Umeå

Slutsnackat, 15:30-16:15
Föreläsning och boksläpp med 
Frances Tuuloskorpi! Redaktören för 
bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen 
berättar om antologierna där 
sopgubbar, brevbärare, järnvägare, 
vårdbiträden, sjuksköterskor och 
många andra berättar om hur de 
snackat ihop sig och tagit strider på 
jobbet. Bli uppviglad och glad!
Medverkande: 
Frances Tuuloskorpi, redaktör
Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Kvinnliga politiker i Umeå - en historisk 
vandring i kvinnornas spår, 11:00-11:45
Från Umeås rösträttskvinnor 
till städerskestrejken och 
kvinnohusockupationen. 
Medverkande:
Kerstin Norlander, genusvetare och ockupant 
Gunilla Nordenfors, kvinnojourskvinna och ockupant

Arrangör: Kulturföreningen Pilgatan

Visor & Poesi med Edi och Armita, 
12:00-12:45
Kom och lyssna till Edi och Armita som 
med lätthet dribblar med ord och 
musik med politisk slagkraft!
Insamling till förmån för Ingen 
Människa är Illegal under passet.
Arrangör: Ingen människa är illegal

Kyrkan
Är Amnesty på villovägar?
Amnesty International vill att all 
prostitution ska avkriminaliseras. 
Hur stämmer det överens med att 
Amnesty säger sig värna om jämlikhet 
och mänskliga rättigheter?

Medverkande:
Mea Sethson, ordförande för Umeå S-kvinnoklubb
Mehrana Bassami, sekreterare för Umeå 
S-kvinnoklubb

Arrangör: Umeå S-kvinnoklubb

Sagostund, 11:00- 11:45
Sagostund för de små när de stora är 
på föreläsning om Umeås kvinnliga 
politiker (se programpunkt under sal: 
Caféet). Max 10 barn, först till kvarn!
Medverkande:
Charlotte Nordenfors, sagoläsare och 
styrelseledamot i kulturföreningen Pilgatan

Arrangör: Kulturföreningen Pilgatan

Ojämlikhetens uppsving och fackliga 
motstrategier: kvinnors arbete i en 
nyliberal kontext, 12:00-12:45
Ett samtal om de förändrade 
förutsättningarna för kvinnors arbete 
och den fackliga feminismens roll i 
den nyliberala samhällsförändringen.
Medverkande:
Victor Bernhardtz, utredare på den fackliga 
tankesmedjan Katalys och redaktör för Skitliv
Ulrika Lorentzi, utredare Kommunal
Elias Andersson, moderator, forskare Umeå 
Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet

Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Bit inte ihop, 14:00-15:15
Hur svarar du på en sexistisk 
kommentar som kallas för skämt? 
Varför drabbas kvinnor oftare av

värk på grund av jobbet? Och hur 
kommer det sig att alla säger sig 
vara för jämställdhet men kvinnor 
ändå alltför ofta halkar efter i fråga 
om lön och karriär? Ger dig redskap 
för att hantera fysiska och verbala 
kränkningar i din jobbvardag.

Medverkande:
Rebecka Bohlin, författare till boken ”Bit inte ihop!” 
frilansjournalist, debattör och instruktör i feministiskt 
självförsvar
Deltagare från en tjej- och transseparatistisk 
bokcirkel som läst Bit inte ihop!

Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Collageworkshop med Lisa Ewald, 
15:30-17:00
Få inspiration och gör din egen 
propaganda-affisch i collageteknik! 
Lisa Ewald är konstnär och 
serietecknare. Hon gav 2013 ut boken 
Allt kommer bli bra, hon har också 
gjort serier på Politism och för tidningar 
som Bang, Ottar och Galago. 
Hon är medlem i det feministiska 
serienätverket Dotterbolaget. 
Medverkande: Lisa Ewald

Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Trettio karensdagar är absurt, men 
verklighet - om dagens situation för 
sjuka studenter, 16:30-17:15
Vad händer när en student drabbas 
av sjukskrivning? Under detta 
seminarium blandas allvar och humor 
genom att med sketcher, föreläsning 
och deltagarnas egna berättelser.
Medverkande:
Pierre Dackmo, kandidat i statsvetenskap, sitter 
i styrelsen i s-studenter Umeå och med egen 
erfarenhet av att vara student med en kronisk 
sjukdom
Siri Adelmann, ordf. för S-studenter Umeå, 
studerande på psykologprogrammet och ledamot i 
Umeå Studentkår

Arrangör:  Umeå socialdemokratiska 
högskoleförening (USHF)

Statsminister Löfven har satt som mål 
att Sverige ska ha Europas lägsta 
arbetslöshet om fem år. Räcker den 
nuvarande politiken till för att nå det 
målet? Föredrag och diskussion med 
fackliga idéinstitutet Katalys utifrån 
aktuella rapporter.
Medverkande:
Victor Bernhardtz, utredare vid Katalys, bland annat 
redaktör för antologin ”Skitliv”
Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Västsaharas naturresurser - en tillgång 
eller en förbannelse? 13:00-13:45
Föreläsning om Emmaus arbete 
i Västsahara. Vad har Sverige 
för kopplingar till Västsaharas 
naturresurser? Vad kan vi göra?

Medverkande:
Julia Finér, ordförande, Emmaus Stockholm
Arrangör: Socialistiskt forum Umeå

Är politik för full sysselsättning möjlig? 
14:00-14:45
Regeringens viktigaste uppgift är att 
bekämpa massarbetslösheten. 




