
Palmesalen 
•Kuba i förändring, vart bär det hän?

Svensk-Kubanska Föreningen
• Dags för Schyssta Pensioner 
 Afrikagrupperna, FIAN, Forum Syd, 

Latinamerikagrupperna & Kristna 
Fredsrörelsen

sandlersalen 
• Kurdiska kvinnors kamp för fred 
& jämlikhet       Kff

Kvinnor för fred
• Folkrörelser mot storbolagen 

Latinamerikagrupperna, March 
against Monsanto, Nätverket 

Chevrons smutsiga händer.   
• Ung under ockupation

Palestinagrupperna
• Centralamerika i fokus  VIF
 Vänsterns Internationella Forum 

Katasalen
• Svenska pensionspengar i 
Guatemala

Latinamerikagrupperna
• Klimatambassadörer Stockholm 
- Mumbai  
Klimataktion & Globala gymnasiet

• Lämna kolet och oljan i marken
Jordens vänner, Klimataktion

• Valkompassen – partisvar på 
världsviktiga frågor

Nätverket Global Rättvisa Nu!

Zätasalen   Valdebatt kl 15
• Global utveckling - på vems 
villkor?           Global Rättvisa Nu!

Latinamerikagrupperna, 
Inspiration världen

Brantingsalen
• Venezuela – revolution - 
kontrarevolution           Resolver & 

Hands off Venezuela 
• Vad betyder ett erkännande av 
Västsahara?                   Föreningen

 Västsahara
• Stoppa kapitalflykten från fattiga 
länder             Forum Syd
• Kyrkklockor som motstånd

Kristna Fredsrörelsen  
• Kvinnor utan rätt till sin kropp

Svalorna Latinamerika

Per-AlbinsAlen 
• We’re Not Broke - Film & samtal 

Attac Sverige
• Jejuöns motstånd mot USAs nya 
militärbas - Film & samtal

Sveriges fredsråd, SKV, KFF, SKF
• Det osedda Colombia - Film & 
samtal             Colombianätverket
• Amazonas framtid – val i Brasilien 
 Jordens Vänner

erlandersalen
• Hunger eller rättvisa?       FIAN 
• Rätten till mat i en globaliserad 
värld        FIAN 
• Gruvnäring - motstånd i Sverige & 
Världen     Latinamerikagrupperna
 & FIAN m fl
• Försvar av våra kroppar & Moder 
Jord                      Latinamerikanska

Kvinnonätverket ”La RED” & 
Latinamerikagrupperna 

Palmesalen 
• Satellitkrigets radar i Norden 

Sveriges fredsråd, SKV, KFF, SKF

I �era år har Inspiration Världen varit en succé 
som samlat �era tusenental besökare. Så 
även i år annordnas Inspiration Världen på 
ABF huset, Sveavägen, i Stockholm. I år har 
forumet temat – Folk i rörelse för  Jorden, 
Vattnet, Maten, Global rättvisa och Fred. 
Detta för att lyfta fram den kamp och de 
motstånd och förslag som uppstått ur bland 
annat den ekonomiska krisen, kriget och 
förtrycket i Mellanöstern, gruvutvinningen 
och skövlingen i Latinamerika. Det är dags 
att vi agerar och deltar för att förändra den 
ohållbara situation! Nytt på forum för i år är 
möjligheten skrivarverkstad där verktyg och 
metoder för att nå ut i media praktiseras, 
diskuteras och används.  

Kom och möt aktivister från hela hela värl-
den för att inspireras! Passa på att samtala 
och nätverka med andra engagerade eller 
ny�kna. Vår förhoppning är att alla deltagare 
går ifrån dagen med ny inspiration och nya 
krafter för att kämpa vidare! 

Välkommen!

PRAKTISKT

Plats
Forumet äger rum i ABF-huset på Svea-
vägen 41 i Stockholm. Ta tunnelbanans gröna 
linje till Rådmansgatan. Gå cirka 350 meter på 
Sveavägen mot Hötorget.

Gratis inträde
Det är gratis inträde till forumet och ingen för-
anmälan behövs!

Språk och tolkning
Talarna på forumet kommer från olika länder 
och språket kommer därför att variera. Om 
inte annat anges kommer det att �nnas bra 
tolkning till svenska. 

Kontakt
Maria Löfgren, föreningssekreterare  
Latinamerikagrupperna. 
Mejl:  
maria.lofgren@latinamerikagrupperna.se
Telefon: 08-55 69 75 47

Mer information
Du �nner mer information om forumet på: 
www.inspirationvärlden.org
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ABF Stockholm, Afrikagrupperna, Artister för fred, Attac Sverige, Colombianätverket, 
FIAN Sverige, Framtidsjorden, Forum Syd, Hands o� Venezuela, Interfem, 
JAK Stockholm, Jerusalemkommittén, Jordens Vänner, Klimataktion, Kristna 
Fredsrörelsen, Kvinnor för fred, Latinamerikagrupperna, Nätverket Global Rättvisa Nu, 
Palestinagrupperna, Resolver, , Pachamamas Döttrar, Peruanos en Suecia, Somaliska 
Media Föreningen, FIAN-Sverige, Svalorna Latinamerika, Svensk-Kubanska Föreningen 
Svensk-Sudanska Föreningen, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Fredsråd, Via 
Campesinas Stödgrupp, Vänsterns Internationella Forum

Invigning
Välkomstsamling med Artister för freds 
sång, trummor och musik, humoristiskt och 
lyriskt till Moder Jords försvar.

Södra Sudan: Fredsbygge efter i
nbördeskrig
Säkerhetsreformer och Demobilisering 
(SSR) och Avväpning och Återanpassning 
(DDR) är två väsentliga processer för att 
bygga fred. Azaa Ali talar om hur de har 
tillämpats i Södra Sudan och vad som 
uppnåtts.
Arr: Svensk-Sudanska Föreningen

Välj rättvisa nu! Valturné med GRN  
Nu åker vi på turné till våren, mot ökade 
klyftor - för solidaritet och rättvisa, gröna 
jobb och mer folkligt in�ytande. Kom med 
och planera vad vi ska göra där du bor!
Arr: Nätverket Global Rättvisa Nu

Jerusalem - huvudstad under ockupation  
Östra Jerusalem som palestinsk huvudstad. 
Illegala bosättningar och brott mot mänsk-
liga rättigheter i Palestina blockerar fredsar-
betet. Perspektiv för stärkt solidaritet med 
det palestinska folket.
Arr: Jerusalemkommittén och 
Palestinagrupperna i Sverige 

  

Papperstiger eller verkliga framsteg? 
Rätten till förhandskonsultation har stärkt 
ursprungsfolkens formella rättigheter. Men 
hur går det i praktiken när gruvdriften 
utvidgas? Seminarium med företrädare för 
Guatemalas Waqib Kej och svensk jurist.  
Arr: Latinamerikagrupperna

Venezuela med och efter Hugo Chávez
Nu går Venezuelas bolivarianska revolution 
in i ett nytt skede, hotad från norr. Vi samta-
lar om de landvinningar som uppnåtts med 
Chávez som president och de utmaningar 
venezolanarna nu ställs inför.  
Arr: Hands o� Venezuela & Resolver

Byt bank! Vad gör dina pengar?  
Aktionsnätverket i Malmö ”Besök en bank” 
berättar om påhittiga aktioner, visar �lm-
klipp och bjuder på sin bankjämförelse. 
Dessutom berättar JAK Sthlm om det som är 
på gång lokalt i JAK Medlemsbank! 
Arr: Attac Sverige & JAK Stockholm

Får staten vad den vill ha? 
Varför vill en ideell organisation i Nord 
skicka praktikanter till Syd? Till glädje/nytta 
för vem? Vilka värderingar ligger bakom? 
Svåra frågor behöver belysas från andra håll 
än de vanliga.  
Arr: Framtidsjorden

Agera för schyssta pensioner  
Workshop om AP-fondernas investeringars 
konsekvenser för mänskliga rättigheter och 
miljö. Vilket ansvar har Sverige utifrån inter-
nationella regelverk? Hur kan vi tillsammans 
verka för etiska pensioner? 
Arr: FIAN, Kristna Fredsrörelsen &  
Latinamerikagrupperna
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FOLK I RÖRELSE 

FÖR JORDEN, VATTNET & 

MATEN, KLIMAT, GLOBAL 

RÄTTVISA OCH FRED

Lördag 6 september  

kl 10.00–16.30,  

ABF-huset i Stockholm 

Fri entré!

INSPIRATION VÄRLDEN 2014
Afrika, Asien, Europa & 

Latinamerika
www.inspirationvarlden.orgse 

Se hela 
programmet och tiderna på 
www.inspirationvarlden.se
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