
Fokus på
Världshandeln

1–3 oktober
Vilka konsekvenser får vår konsumtion för människor och miljö i utvecklingsländerna?

Vad innebär världshandelsreglerna för de fattiga i världen? För miljön? Maten?
Vad kan jag göra? Som konsument? Som medborgare?

●

seminarier
●

debatter
●

marknad
●

utställningar
●

Medborgarhuset
Medborgarplatsen i Stockholm

Afrikagrupperna • Diakonia • Fair Trade Center • Forum för systemdebatt • Forum Syd • Fältbiologerna •
Konsumenter i Samverkan • Konsumentföreningen Stockholm • Lutherhjälpen • Röda Korsets Folkhög-
skola • Svenska Naturskyddsföreningen • Världsbutikerna för Rättvis Handel • Världsnaturfonden – WWF

program



Fredag 1/10 Marknad
Utställningar

• 9.00 – 12.00 lokal: Stora hörsalen, plan1
Development of Trade or Trade for Development?

Många kritiker av världens nuvarande utveckling menar att världs-
handel blivit ett självändamål. Ju mer desto bättre. Reglerna som
styr världshandeln idag gynnar huvudsakligen de stora företagen
och de rika länderna. Istället, menar kritikerna, bör handeln ses
som ett av många verktyg för en rättvis och hållbar utveckling för
människa och miljö och reglerna utformas därefter.
Ledande folkrörelsedebattörer :
Martin Khor från Third World Network, Malaysia och
Nick Mabey från WWF International (Världsnaturfonden), Stor-
britannien presenterar kritiska analyser av sambanden mellan han-
del/ investeringar  och utveckling och miljö/naturresurser,  samt
hur internationella folkrörelser ser på WTO –Världshandels-
organisationen från dessa perspektiv.
Bo Forsberg, direktor på Diakonia introducerar svenska folkrörelsers
arbete kring handelspolitiska frågor.
Yvonne Gustafsson, statssekreterare för handelsfrågor på Utrikes-
departementet, presenterar Sveriges handelspolitik.
Det blir också paneldebatt och tid för frågor och diskussion.
(seminariet hålls på engelska)
• föranmälan – (på bifogad anmälningsblankett) senast 27/9
arrangörer: Forum Syd, Diakonia och Röda Korsets Folkhögskola

• 13.00 – 13.45 lokal: Stora Hörsalen,  plan 1
Trade and Hunger

Om handelns avgörande betydelse för livsmedelssäkerhet, men också
om profiten som allvarligt hot. Inget tyder på att marknaden kom-
mer att lösa världssvälten.
Lawrence Surendra, utvecklings- och miljöekonom från Indien med
lång erfarenhet av lokalt och regionalt arbete kommer att tala om
livsmedelssäkerhetens många dimensioner, bl a produktions-
mönster, biologisk mångfald, fördelningsfrågor och handelsregler.
(seminariet hålls på engelska)
ingen föranmälan
arrangör: Lutherhjälpen

• 14.00 – 14.45  lokal: Stora hörsalen, plan 1
WTO och livets innersta byggstenar

Det går att tjäna pengar på biologisk mångfald. Därför vill de stora
företagen kunna äga – ta patent på – växter, djur, ja även använd-
ning av mänskliga gener. WTO –Världshandelsorganisationen krä-
ver därför att alla länder ska införa lagstiftning så att det blir möj-
ligt. Men länderna i syd protesterar med hänvisning till effekterna
för såväl människor som miljö.
medverkande: Pernilla Malmer m.fl
ingen föranmälan
arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen

• 15.00 - 15.45 lokal: Stora hörsalen, plan 1
Konsument- och  maktfrågorna i debatten kring
genetiskt manipulerade livsmedel.

Martin Frid berättar om kampen för utsädet och maten i genteknik-
ens skugga. Hur har de stora GMO-företagen (GMO=genetiskt
modifierade organismer) försökt använda WTO –Världshandels-
organisationen för att tvinga världen  att köpa GMO? Vad innebär
globaliseringen i matbutiken - klarar vi försörjningen av 6 miljar-
der människor på jorden?
ingen föranmälan
arrangör: Konsumenter i Samverkan

Fredag 1/10
• 14.00  – 17.00 lokal: Biosalen,  2 tr.

Gender and Trade – Exploding the Myths
Frihandel får skilda konsekvenser för kvinnors och mäns arbets-
och anställningsförhållanden, samt för kvinnors obetalda arbete.
Kvinnor och män kommer dessutom att på olika sätt att drabbas
av förändringar i ett lands tullinkomster. Fortsatt liberalisering av
världshandeln kommer att underminera regeringars möjligheter att
arbeta för minskade inkomstklyftor och avskaffande av fattigdo-
men. Mariama Williams, en feministisk ekonom från Jamaica och
nätverket SAGE (Strategic Analysis for Gender Equity), kommer
att avslöja några av myterna om världshandeln och dess konse-
kvenser för kvinnor och män i deras olika roller som medborgare,
konsumenter, arbetare, etc.  En viktig fråga är hur vi genom våra
organisationer kan försöka påverka handelspolitiken i dessa frågor.
(seminariet hålls på engelska)
•  föranmälan – (OBS. begränsat antal deltagare) på bifogad an-
mälningsblankett senast 27/9
arrangör: Forum Syd, det europeiska nätverket Eurostep och Röda
Korsets Folkhögskola

• ”Levande trädjur”
Från Bombululo i Mombasa, Kenya importerar Afrika-
grupperna dessa trädjur som kan röra sig overkligt verkligt.
Välj mellan fisk, orm eller minikrokodil!

• Kom och sätt ditt fotavtryck
för mänskliga rättigheter i arbetslivet - Fair Play-sportkläders-
kampanj.

• T-shirt-utställning om klädarbetarnas villkor

• Kom och skriv “påverkanskort“
till Åhlens, Intersport, Staduim m.fl för att de ska ta större
ansvar för arbetsvillkoren för de som tillverkar sportkläder.

• Vill du fördjupa dig?
Kom och hör om en distanskurs om Rättvis Handel som flera
organisationer ordnar nästa år i samarbete med Röda Korsets
Folkhögskola.

• Minibutik
Världsbutikerna för Rättvis Handel öppnar för dagarna mini-
butik med särskilt utvalda varor. Livskvalité – producenters
och konsumenters, går det att kombinera? Javisst, genom att
handla rättvist! Vi erbjuder speciellt dessa dagar:
• det thailändska riset Hom Mali från Surin
• socker från Filippinerna
• mexikanskt kaffe
• provsmakning av chokladkakor gjorda av kakao från Ghana

• Världsbutikerna för Rättvis Handel
visar utställningen Mat med Omtanke, samt nyproducerad
utställning om världsbutikernas arbete och rättvis handel.

• Miljövänliga Veckan
Sveriges största konsumentkampanj 2-9 oktober genomför
Svenska Naturskyddsföreningen för elfte året i rad sin kampanj-
vecka inom temat Handla Miljövänligt. I år handlar denna
om papper och vikten av att välja och fråga efter Bra miljöval-
märkt papper. Kom och ta del av kampanjmaterialet vid
Svenska Naturskyddsföreningens infobord.

Alla seminarier är gratis.
Föranmälan endast till de som är markerade

fredag e.m. och
lördag



Lördag 2/10

Anmälningstalong

Alla seminarier under lördagen äger rum i Stora hörsalen,
plan 1. Inga föranmälningar behövs

• 10.00 – 11.45
Hur kan det vara så billigt?

Två fristående seminarier i följd tar upp möjligheter  att förbättra
småproducenters, fabriks- och plantagearbetares villkor. Världs-
butikerna för Rättvis Handel och Fair Trade Centers arbetssätt
presenteras:

• 10.00 – 10.45
Fair Play! Sportkläder

Paneldebatt med representanter från sportklädeskedjor (Stadium
och Intersport är inbjudna) och Kampanjen Rena Kläder. Diskus-
sionen kommer att kretsa kring villkor för anställda i syd och
konsumenters påverkansmöjligheter.

• 11.00 – 11.45
Food for Thought/Mat med omtanke

Producentrepresentant från syd är inbjuden för att berätta om en
gräsrotsorganisations arbete. Den treåriga europeiska kampanjen
Mat med omtanke presenteras.
(detta andra seminarium hålls på engelska)
arrangörer för båda seminarierna: Fair Trade Center/Kampanjen
Rena kläder och Världsbutikerna för Rättvis Handel

• 12.00 – 12.45
A Tiger without Forest –

    Effects of our consumption and lifestyle on
countries in the South

Svensk konsumtion och livsstil ger upphov till effekter på männis-
kor och miljö långt utanför vårt lands gränser. Vår ohållbara livsstil
sprids nu till köpstarka grupper i länder i syd. Meena Rahman från
Consumers Association of Penang i Malaysia visar hur koloniala
handelsmönster och dagens globala handel har skapat stora ekolo-
giska och sociala problem i Malaysia - en av Sydostasiens ”fram-
gångsrika” s.k. tigerekonomier. Tropiskt virke och jätteräkor är två
exempel på exportprodukter med förödande konsekvenser för lokal-
befolkningen och miljön. Men Meena berättar också om deras kamp
för att rädda miljön och om hur vi kan samarbeta för att få till
stånd förändringar.
(seminariet hålls på engelska)
arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen

• 13.00 – 13.45
What is actually the problem with the World
Trade Organisation – WTO?

WTO – Världshandelsorganisationen har utsatts för en växande
kritik, framför allt från folkrörelser och utvecklingsländer. Många
menar att handelsreglerna idag framför allt gynnar de stora företa-
gen och de rika länderna. Men vad är egentligen problemet? På
vilket sätt är regelverket fel? Hur bör det förändras? Vilka viktiga
frågor står på spel i en eventuell ny förhandlingsrunda?
Martin Khor en av folkrörelsevärldens mest kunniga handels-
debattörer, från Third World Network,  Malaysia inleder och sva-
rar på frågor.
(seminariet hålls på engelska)
arrangör: Forum Syd  och Diakonia

• 14.00 – 14.45
Bananer är storpolitik

WTO anger spelreglerna i det banankrig som utspelar sig mellan
USA och EU. Huvudaktörer i spelet är en handfull stora banan-
bolag, 1000-tals småodlare, bananarbetare på plantagerna, miljön
och vi som konsumenter är brickor i spelet. Men de 17.6 kg bana-
ner varje svensk äter per år ger oss makt att förändra.
medverkande: Anna Tibblin
arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen

• 15.00 – 15.45
Trading Whose Rights? Working for Gender
Justice  in the multilateral trading system

Att handelspolitik får skilda konsekvenser för kvinnor och män
finns det numera många bevis på. Mariama Williams kommer att
diskutera ekonomiska rättigheter, ekonomisk rättvisa, samt hur dessa
ska kunna garanteras inom det multilaterala handelssystemet.
Mariama Williams är feministisk ekonom från Jamaica. Hon in-
går i SAGE (Strategic Analysis for Gender Equity).
(seminariet hålls på engelska)
arrangör: Forum Syd

• 16.00 – 16.45
Regnskogsskövling och klimatförändring, hur
vänder vi globala trender?

Den biologiska mångfalden fortsätter att minska och den komplexa
väv av liv som vi alla är beroende av försvagas. Regnskogsskövlingen
bidrar dessutom till den globala klimatförändringen och klimat-
förändringen hotar regnskogen. Cirkeln måste brytas, men nu ho-
tas de små framsteg som gjorts för att skydda världens regnskogar
och det globala klimatet av WTO. Kollisionen mellan de två miljö-
frågorna och WTO är inte bara viktiga för att de rör några av vår
tids största miljöproblem. Utfallet kommer dessutom att sätta stan-
darden för hur arbetet för en hållbar utveckling på global nivå kom-
mer att se ut. Vad det handlar om är med andra ord vilka principer
som skall gälla för globaliseringen.
Vad gör miljöorganisationerna och vad måste hända?
medverkande: Dennis Pamlin
arrangör: WWF – Världsnaturfonden

Jag anmäler mig till:

❏ Development of Trade or Trade for Development
Fredag 1/10 9.00 – 12.00

❏ Gender and Trade - Exploding the Myths
Fredag 1/10 14.00 – 17.00

❏ Crumbs for the people
Söndag 3/10 10.00 – 13.00

Namn:..........................................................................................................

Adress:.........................................................................................................

Postadress:.................................................................................................

e-mail:..........................................................................................................

skicka talongen portofritt till Forum Syd
eller anmäl dig via e-mail: forum.syd@forumsyd.se
senast 27/9 vill vi ha din anmälan

➥



SVARSPOST
Kundnummer 110069100
110 17 Stockholm

Frankeras ej
Forum Syd

betalar portot

• 10.00 - 13.00
plats: Biosalen 2 tr.

Crumbs for the People –
   Can economic growth and globalisation

eradicate the global poverty?
(Smulor åt folket –

    Kan ekonomisk tillväxt och globalisering utrota den
globala fattigdomen? )

Forum för systemdebatt, som är öppen för alla samhällsintresserade
inbjuder till ännu en debatt om vårt ekonomiska system och de
globala utmaningarna i dagens värld.
Inledare: David C Korten, USA  ekonom och debattör som envist
försvarar en demokratisk marknadsekonomi MOT den nuvarande
globala kapitalismen som han menar är något helt annat. David
kommer att presentera och diskutera vad som styr världens eko-
nomi och världshandeln, vad den nuvarande utvecklingen leder
till och vad det kan finnas för alternativ.
David C.Korten författare till bland annat ”When Corporations
Rules the World” och ”The Post Corporate World”
(seminariet hålls på engelska)
• föranmälan – (på bifogad anmälningsblankett) senast 27/9
arrangör Forum för systemdebatt (med stöd av Forum Syd)

Söndag 3/10 Arrangerande organisationer:
• AFRIKAGRUPPERNA

Tegelviksgatan 40,116 41 Sthlm tel: 08/442 70 60
• DIAKONIA

Box 1774, 111 87 Sthlm tel:  08/453 60 00
• FAIR TRADE CENTER

Malmgårdsvägen 14, 116 38 Sthlm tel: 08/643 43 64
• FORUM FÖR SYSTEMDEBATT

c/o Hambraeus, Hornberga 6837, 794 90 Orsa
• FORUM SYD

Box 175 10, 118 91 Sthlm tel: 08/702 77 00
• FÄLTBIOLOGERNA

Box 6047, 102 31 Sthlm tel: 08/31 56 34
• KONSUMENTER I SAMVERKAN

Box 88, 577 22 Hultsfred tel: 0495/413 15
• KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM

Box 4050, 102 61 Sthlm tel: 08/743 50 00
• LUTHERHJÄLPEN

Kyrkans Hus, 751 70 Uppsala tel: 018/16 95 00
• RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA

Gripsholm, 647 081 Mariefred tel: 0159/361 00
• SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Box 4625, 116 91 Sthlm tel: 08/702 65 00
• VÄRLDSBUTIKERNA FÖR RÄTTVIS HANDEL

Alsikegatan 6, 753 23 Uppsala tel: 018/10 99 20
• VÄRLDSNATURFONDEN – WWF

Ulriksdals slott, 170 81 Solna tel: 08/624 74 00

Forum Syd

teckning: Leif Packalén


