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Program för Internationella dagen  
Måndag 14 november 2022 i Hemse & Klintehamn

– Kan jag hjälpa till, världen?



Du hittar digitala programpunkter via gotlandsfolkhogskola.se

Du kan också gilla facebooksidan Internationella dagen i Hemse för 
uppdateringar, länkar med mera 

Välkommen till Internationella dagen 2022!

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. De senaste åren har vi också haft 
program i Klintehamn. Efter två år då dagen varit digital på grund av coronapandemin 
återkommer vi nu på plats. 

I år ses vi på
Gotlands folkhögskola, Storgatan 11, 623 50 Hemse,  klockan 13.00–18.00 
Hemsegården, Jacob Gråbergs plats 4, 623 50 Hemse, klockan 18.30–20.00 
Klintehamns bibliotek, Norra Kustvägen 2B, 623 77 Klintehamn, klockan 18.30–21.00

Livesändningar
De tre föreläsningarna som hålls i Gullinsalen sänds också live och kan  
ses direkt eller i efterhand på Gotlands folkhögskolas youtube-kanal. 

Funktionsanpassning 
På Gotlands folkhögskola finns tre funktionsanpassade toaletter  
och hörslinga finns i Gullinsalen samt Häggska Stora.

Vill du äta middag på folkhögskolan? 
Boka senast fredag 11 november hos Daniel Malm via e-post daniel.malm@edu.gotland.se 
eller telefon 0498-20 36 56. 

Middagen serveras klockan 16.30 –18.00 och kostar 105 kronor.

Vi som medverkar kommer från
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr,  
Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan Hemse, 
Fredsakademin, Föreningen COS, Föreningen 
Svenskbyborna, Gotlands folkhögskola, 
Gotlands FN-förening, Pingstförsamlingen 
Hemse, projektet Vänd oss inte ryggen, RFSU 
Gotland, RF SISU Gotland, Region Gotland, 
Rädda  Barnen, Röda Korset, Sensus, SIDA 
Alumni, Studieförbundet Vuxenskolan, Sudrets 
teaterförening, Svenska kyrkan Alva, Hemse 
och Rone församling

Arbetsgruppen består av 
Åsa Akre och Fredrik Nilsson (Gotlands 
folkhögskola), Moa Ingvarsdotter 
Hansson (Röda Korset), Pia Hederstedt 
(Studieförbundet Vuxenskolan), Annica 
Grönhagen (Bilda), Rune Svensson 
(Equmeniakyrkan), Monica Sjögren (Sensus).

Kontakt
Åsa Akre på Gotlands folkhögskola 
E-post: asa.akre@gotland.se 

Ett särskilt tack till Mira Olofsson, klass 9:2 A på Högbyskolan, som gjort årets programbild.

Skanna & kom direkt  till kanalen

https://gotlandsfolkhogskola.se/om-skolan/internationella-dagen
http://facebook.com/internationelladagenihemse
https://youtube.com/playlist?list=PLQ3HrGYJwaRAJSIHlGpNhr-8Ms1kkCUar
mailto:daniel.malm%40edu.gotland.se?subject=
mailto:asa.akre%40gotland.se%20?subject=


Program på Gotlands folkhögskola Hemse
Tid: klockan 13.00–16.15 
I tre pass hålls parallella programpunkter. Du väljer själv vad du vill gå på. Vissa inslag ges två 
gånger. En programpunkt per pass hålls i Gullinsalen. Övriga lokaler meddelas på plats.

KLOCKAN 13.00–13.45 

Informationspåverkan och desinformation i vår tid
Medverkande: Lotta Lutteman och Lisa Häggstam 
Hur vet du att Facebookinlägget du nyss läste – och kanske delade  vidare – faktiskt är sant? 
Källan verkade ju ändå trovärdig och din vän som brukar ha koll hade ju gillat inlägget. Infor-
mationspåverkan handlar om tekniker för att vilseleda och skada förtroendet för vårt demo-
kratiskt uppbyggda samhälle. 
Lotta Lutteman och Lisa Häggstam arbetar med kriskommunikation på Region Gotland. Här be-
rättar de om olika sätt att bli medveten om när information kan ha ett vilseledande och skadligt 
syfte och vilka tekniker det kan vara bra att känna till. 

Hur kan Sverige bidra till en positiv utveckling i världen idag?
Medverkande: Hanna Westerén (S), Jesper Skalberg Karlsson (M) och PO Sahlberg
Gotlands två representanter i riksdagen, Hanna Westerén (S) och Jesper Skalberg Karlsson 
(M), samtalar kring några stora frågor som vi brottas med idag. Omställning för att minska 
klimatkrisen, kriget i Ukraina, Sveriges NATO-ansökan och försvar för demokrati och  
mänskliga rättigheter är några. Samtalet leds av PO Sahlberg.

Vem betalar priset för våra klimatvänliga produkter?
Medverkande: Joakim Wohlfeil, Diakonia 
Kampen om kontrollen över strategiska råvaror är grundorsaken till många av världens väp-
nade konflikter. Det har aldrig varit lika aktuellt att ställa om till klimatanpassad teknik som 
nu, samtidigt kräver omställningen råvaror som utvinns under orättvisa förhållanden och i 
områden där utvinningen orsakar eller förvärrar pågående konflikter. Hur ska vi klara över-
gången till klimatvänlig teknik utan att bidra till konflikter och brott mot mänskliga rättighe-
ter? Vilka metoder finns för att bryta banden mellan mineraler, konflikter och brott mot de 
mänskliga rättigheterna? Vilket ansvar har vi som konsumentländer att bidra med råvaror?
Joakim Wohlfeil är expert på väpnade konflikter och dess bakomliggande orsaker, med fokus på 
Centralafrika och Mellanöstern. Han har en lång erfarenhet av att jobba med kopplingen mellan 
väpnade konflikter och naturresurser. 

Sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter ur ett internationellt perspektiv!
Medverkande: Janne Nordstedt, RFSU Gotland
Om kopplingen mellan sexuell & reproduktiv hälsa & rättigheter, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter ur ett internationellt perspektiv.
Janne Nordstedt har arbetat med SRHR i ett 20-tal länder. 

• LIVESÄNDNING •

• GULLINSALEN •



Vänd oss inte ryggen
Medverkande: Maria Bolme
Filmaren Maria Bolme visar och samtalar kring sin film Vänd oss inte ryggen – en animerad 
kortdokumentär baserad på intervjuer med föräldrar till barn aktiva inom extremhögern.  
Föräldrarna känner både rädsla, sorg och förvirring kring sina barns val att vara aktiva i en 
nynazistisk grupp. Men det värsta är rädslan att berätta för andra, skammen och isoleringen.
Hur bemöter vi personer med extremiståsikter så att de kan göra nya val? Hur kan vi lyssna 
och vara nyfikna  även på det som skrämmer eller gör oss ledsna? 
Maria Bolme är projektledare för projektet Vänd oss inte ryggen som drivs av Fryshuset och finan-
sieras med medel från Allmänna Arvsfonden

Träna civilkurage med oss! 
Medverkande: Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr
Lär dig att ingripa vid och avbryta kränkningar. Tillsammans med en utbildad tränare får du 
öva och experimentera med olika tekniker för att möta maktmissbruk, orättvisa och kränk-
ningar. I träningen övar vi på realistiska situationer som kan uppstå i vardagen. Genom trä-
ning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och 
blir rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. 
Annika Heikkinen är processledare samt mångfald- och dialogledare. Hon har arbetat med frågor 
kring mänskliga rättigheter och diskriminering i över 20 år.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som 
ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga 
rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inklude-
ring. Verksamheten drivs med medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Idrotten som den första demokratiskolan
Medverkande: Anna-Sara Fire, RF-SISU Gotland
En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt 
deltagande i samhällsutvecklingen. Idrotten är mångas första demokratiskola och med det 
kommer en tidig känsla av att kunna påverka, att ha en röst och med över 800 000 ledare blir 
idrotten även den största ledarskolan. Detta är fantastiskt och med rätt inkluderingsarbete 
kan idrotten bidra till demokrati, inkludering och integrering. Hur får vi alla att känna sig väl-
komna och trygga inom idrottsrörelsen så att den blir den demokratiskola som den kan vara?

KLOCKAN 14.00–14.45

Svenskbyborna – historik fram till dagens situation 
Medverkande: Peter Knutas 
Hur har en liten svensktalande folkspillra hamnat i europeisk storpolitik? Möt svenskbybor-
nas historia från Katarina den Stora och Potemkin via ryska revolutionen och två världskrig 
fram till idag. Hur är dagsläget  i byn och hur har kriget drabbat sedan invasionen inleddes 
den 24:e februari i år?
Peter Knutas är uppväxt med historier från stäppen och om Ukrainas bördiga jordar. Både farmor 
och farfar var födda i Ukraina. Sedan 2004 har han besökt Ukraina 15–20 gånger och arbetat 
med olika projekt. Senaste resan var i november 2021. 
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Demokrati och solidaritet i byn Tupas, Filippinerna
Medverkande: COS (Children of St Nino) 
COS driver ett barnhem och solidaritetsprojekt Klintehamn – Filippinerna. De byggde ett 
barnhem som fungerar som en storfamilj och de har loppisverksamhet centralt i Klintehamn. 
Verksamheten i Sverige går så bra att de även kan stötta resten av den fattiga byn och dess 
skolor.

Navet i socknen 
Medverkande: Nygarn Utveckling AB, Sanda Hembygdsförening, Levide IF och PO Sahlberg
Samtal om föreningsarbete, demokrati och betydelsen av det lokala engagemanget. Spelar 
föreningslivet någon roll? Varför är det svårare att få människor att engagera sig idag än tidi-
gare? Och hur får vi människor att engagera sig? Samtalet leds av PO Sahlberg.

Träna civilkurage med oss! 
Medverkande: Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr
Lär dig att ingripa vid och avbryta kränkningar. Tillsammans med en utbildad tränare får du 
öva och experimentera med olika tekniker för att möta maktmissbruk, orättvisa och kränk-
ningar. I träningen övar vi på realistiska situationer som kan uppstå i vardagen. Genom trä-
ning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och 
blir rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. 
Annika Heikkinen är processledare samt mångfald- och dialogledare. Hon har arbetat med frågor 
kring mänskliga rättigheter och diskriminering i över 20 år.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som 
ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga 
rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inklude-
ring. Verksamheten drivs med medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ett tryggt, säkert och demokratiskt liv – FN:s arbete för en bättre värld
Medverkande: Gotlands FN-förening 
Om FN som mellanstatlig organisation. Hur fungerar de olika organen och deras arbete med 
flyktingar, fred och säkerhet och andra viktiga frågor? Hur bidrar FN:s lokala verksamheter 
och evenemang? Hur viktig är världsdemokratin? Hur ser det ut med demokratin i världen 
idag? Hur arbetar FN – internationellt, nationellt och lokalt – för ökad demokrati över alla 
kontinenter? 

Existentiella frågor runt klimatomställningen
Medverkande: Benjamin Ulbricht
I ett förinspelat inslag funderar Benjamin Ulbricht över existentiella frågor i klimatkrisens tid. 
Hur kan vi som människor förhålla oss till de förändringar som sker och den omställning som 
krävs? Här skissas några ingångar för vidare reflektion om frihet, ansvar, våra mål- och  
självbilder, ångest och försoning.
Benjamin Ulbricht är präst, föreläsare och författare. I olika sammanhang försöker han verka för 
försoning mellan människor och med skapelsen.

• WORKSHOP •
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Prova på Stjärnqigongmetoden Falun Gong
Medverkande: Mai Sirenzon Svenzon 
En introduktion av Falun Gongs fem övningar, varav två är meditation. Här får du lära dig om 
kultivering av kropp och sinne enligt egenskperna sanning, medkänsla och tålamod. 

Idrott i en fri kropp
Medverkande: Shamima Aktar, RF-SISU Gotland
Om idrott som en bra start i livet. Både för hälsa och i skapandet av sociala sammanhang.

KLOCKAN 14.45–15.30

Fika 
Fika och tid för Rädda Barnens fotoutställning om flickor på flykt,  
bokbord och spontana samtal i Allmänningen. 

KLOCKAN 15.30–16.15 

Vem betalar priset för våra klimatvänliga produkter?
Medverkande: Joakim Wohlfeil, Diakonia 
Kampen om kontrollen över strategiska råvaror är grundorsaken till många väpnade konflik-
ter i världen. Det har aldrig varit lika aktuellt att ställa om till klimatanpassad teknik som nu, 
samtidigt kräver omställningen råvaror som utvinns under orättvisa förhållanden och i områ-
den där utvinningen orsakar eller förvärrar pågående konflikter.
Hur ska vi klara övergången till klimatvänlig teknik utan att bidra till konflikter och brott mot 
mänskliga rättigheter? Vilka metoder finns för att bryta banden mellan mineraler, konflikter 
och brott mot de mänskliga rättigheterna? Vilket ansvar har vi som konsumentländer att ock-
så bidra med råvaror?
Joakim Wohlfeil är expert på väpnade konflikter och dess bakomliggande orsaker, med fokus på 
Centralafrika och Mellanöstern. Han har en lång erfarenhet av att jobba med kopplingen mellan 
väpnade konflikter och naturresurser både genom fältstudier, och i arbetet med att förbättra  
metoder och regelverk för ansvarsfull utvinning av konfliktmineral.

Öka Gotlands beredskap och motståndskraft på hemmaplan –  
få tips, råd och erbjudande om utbildning 
Medverkande: Mona Nylund, Röda Korset Gotland 
Just nu byggs trygghetspunkter upp i Hemse och Slite i anslutning till Kuporna. Till dessa 
trygghetspunkter ska vi kunna gå om det händer något här hos oss. Där kommer vi att kunna 
ladda mobilen om strömmen slagits ut eller få något varmt att dricka men också bidra med 
vår egen insats genom att koka kaffe, svara i telefon, vara en lugnande röst för den som be-
höver det. Mona Nylund, berättar om hur Röda Korset, tillsammans med frivilliga försvarsor-
ganisationer på Gotland, bygger upp denna verksamhet.
Mona Nylund är krisberedsanordnare på Röda Korset Gotland och ledare för ett samverkanspro-
jekt där också frivilliga försvarsorganisationer och flera kyrkliga samfund på Gotland ingår.
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Workshop i hållbar fred och mänsklig säkerhet
Medverkande: Rebecka Lindholm Schulz och Malin Skålberg, Fredsakademin 
Vad är fred och hur blir freden hållbar? Vad innebär mänsklig säkerhet? Krig och väpnade 
konflikter är alltid ett stort misslyckande och innebär förödande konsekvenser för individer 
och samhällen. Det är därför viktigt att prata om hur vi kan skapa fred och säkerhet och vad 
vi kan göra för att förhindra att krig bryter ut. Fredsakademins workshop i hållbar fred och 
mänsklig säkerhet är en arena där vi gör just det. För att förebygga krig, skapa hållbar fred 
samt för att kunna möta framtidens stora utmaningar som pandemier, klimatförändringar 
och sociala orättvisor som inte kan mötas med militära medel, behöver vi utgå från ett brett 
säkerhetsperspektiv. Under workshopen diskuterar vi olika perspektiv på fred och säkerhet 
samt lyfter vilka fredliga alternativ det finns för att skapa fred och säkerhet.
Fredsakademin drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden och är den del av Svenska Freds som 
vänder sig till unga med syftet att stärka ungas röster och ge verktyg för att förändra världen utan 
våld. Fredsakademin utbildar och engagerar unga och är en arena där samtal om fred och säker-
het får ta plats. Svenska Freds är Sveriges största, och världens äldsta ännu aktiva, fredsförening 
och har arbetat för hållbar fred och nedrustning sedan 1883.

Hälsorättsfrågor för yngre och äldre
Medverkande: Kajsa Saleem (SIDAalumni)
Föreläsning via länk. Hur kan en ung eller äldre person genom sitt engagemang för jäm-
ställdhets- och hälsorättsfrågor bli bra på det den gör och sedan göra skillnad?
Kajsa är utbildad barn- och hälsorättsjurist. Hon har startat en ideell förening och arbetat inom 
ideell sektor med inriktning på utsatta grupper som till exempel romer, socioekonomiskt utsatta 
barn och unga och hbtq-personer.  Med utgångspunkt i mål 3 och 5 i Agenda 2030 berättar hon 
om hur hennes ungdomsengagemang för jämställdhet och hälsa mynnat ut i bildandet av en 
ideell förening och arbete med internationella frågor.

Ett tryggt, säkert och demokratiskt liv – FN:s arbete för en bättre värld
Medverkande: Gotlands FN-förening 
Om FN som mellanstatlig organisation. Hur fungerar de olika organen och deras arbete med 
flyktingar, fred och säkerhet och andra viktiga frågor? Hur bidrar FN:s lokala verksamheter 
och evenemang? Hur viktig är världsdemokratin? Hur ser det ut med demokratin i världen 
idag? Hur arbetar FN – internationellt, nationellt och lokalt – för ökad demokrati över alla 
kontinenter?  

KLOCKAN 16.30–18.00

Middag 
Ät middag i folkhögskolans matsal för 105 kronor. 
Du bokar i förväg till folkhögskolans servicechef Daniel Malm på  
e-post daniel.malm@edu.gotland.se eller telefon 0498-20 36 56.  
Boka senast fredag 11 november. 

• WORKSHOP •

• KAN ÄVEN SES DIGITALT •
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Program på Hemsegården
Klockan 18.30

Hoota. 
En gripande pjäs om människans kreativa förmåga att överleva.
Biljetter köper du på biblioteken i Hemse och Klintehamn eller på nortic.se/dagny/event/40491
Medverkande: Amer Hlehel. Producerad av Riksteatern. 
Språk: Engelska. Textas till svenska.
Bassel är ödmjuk, charmig och godhjärtad. En helt vanlig man som lever ett helt vanligt liv. 
Men ett inbördeskrig rasar i bakgrunden och en dag försvinner hans bror. Bassel får i upp-
drag att hitta honom och sökandet leder honom genom det krigshärjade landet. Snart ställs 
han inför moraliska dilemman, val och situationer som i alla andra lägen vore otänkbara. Pu-
bliken finns med vid varje beslut Bassel tar och följer honom hela vägen på resan.
Amer Hlehel räknas som en av arabvärldens främsta skådespelare. I höst kommer han till Sverige 
för en turné med pjäsen Hoota på Riksteatern. 

OBS!
Biljett behövs! Skanna & kom direkt till nortic

• TEATER •

Program på Klintehamns bibliotek
Start klockan 18.30

Svenskbyborna – historik fram till dagens situation 
Medverkande: Peter Knutas 
Hur har en liten svensktalande folkspillra hamnat i europeisk storpolitik? Möt svenskbybor-
nas historia från Katarina den Stora och Potemkin via ryska revolutionen och två världskrig 
fram till idag. Hur är dagsläget  i byn och hur har kriget drabbat sedan invasionen inleddes 
den 24:e februari i år?
Peter Knutas är uppväxt med historier från stäppen och om Ukrainas bördiga jordar. Både farmor 
och farfar var födda i Ukraina. Sedan 2004 har han besökt Ukraina 15–20 gånger och arbetat 
med olika projekt. Senaste resan var i november 2021. 

Öka Gotlands beredskap och motståndskraft på hemmaplan –  
få tips, råd och erbjudande om utbildning 
Medverkande: Mona Nylund, Röda Korset Gotland 
Just nu byggs trygghetspunkter upp i Hemse och Slite i anslutning till Kuporna. Till dessa 
trygghetspunkter ska vi kunna gå om det händer något här hos oss. Där kommer vi att kunna 
ladda mobilen om strömmen slagits ut eller få något varmt att dricka men också bidra med 
vår egen insats genom att koka kaffe, svara i telefon, vara en lugnande röst för den som be-
höver det. Mona Nylund, berättar om hur Röda Korset, tillsammans med frivilliga försvarsor-
ganisationer på Gotland, bygger upp denna verksamhet.
Mona Nylund är krisberedsanordnare på Röda Korset Gotland och ledare för ett samverkanspro-
jekt där också frivilliga försvarsorganisationer och flera kyrkliga samfund på Gotland ingår.

http://nortic.se/dagny/event/40491 

