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SVERIGE, MIGRATIONEN OCH OMVÄRLDEN
Hur har Sverige hanterat sin roll i det europeiska flyktingmottagandet? Har den politiska
ambitionen att utropa Sverige till humanitär stormakt lyckats? Vad krävs av oss i den stora
integrationsutmaning som ligger framför oss? Och varför är vår självbild inte helt överensstämmande med omvärldens bild av Sverige?
Tove Lifvendahl, skribent, författare och politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, har
sedan slutet av 1990-talet följt och skrivit böcker och artiklar om frågor kopplade till
migration och integration. I sitt föredrag kommer hon att diskutera hur politiken och det
övriga samhället har hanterat rörligheten in och ut över gränsen, och vad Sverige behöver
göra framåt.
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AMNESTY: ARBETET FÖR RÄTTEN TILL FRI ABORT
I Sverige har flickor och kvinnor haft tillgång till fri abort sedan 1975. Däremot behöver
man inte åka långt för att hitta länder med mycket restriktiva abortlagar. Hur ser det ut
med aborträtten i världen? Vilka blir samhällskonsekvenserna om flickor och kvinnor inte
får tillgång till säker och laglig abort? Vad händer när USA återigen inför “munkavleregeln” och stoppar sitt bistånd till organisationer som debatterar och hjälper kvinnor att
få abort? För att berätta om detta kommer Katarina Bergehed som är svenska Amnestys
expert på kvinnorättsfrågor.
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AGAINST HUMAN TRAFFICKING
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Human trafficking is one of the most serious forms of organized crime and a modern form
of slavery. There are estimates that over 2 million people are victims of human trafficking.
Nearly four fifths of the victims, mostly women and underage girls are sold into the sex
industry. The Swedish Ambassador for combating human trafficking, Per-Anders Sunesson,
has the mission to work to achieve the objective in Agenda 2030 to “eliminate abuse,
exploitation, trafficking and all forms of violence and torture against children”. What is
currently being done to combat trafficking today and what more needs to be done?
I april går de franska väljarna till valurnorna för att välja en ny president, i ett val som kan
visa sig vara ett av de mest avgörande i Europas historia. En vinst för den högerextrema Le
Pen skulle kunna komma att leda till slutet för den Europeiska Unionen. De traditionella
Republikanerna, vars valkampanj har präglats av skandaler kring kandidaten Fillon, och
Socialisterna, med ledaren Benoît, står båda på sidokanterna. Den favorittippade
kandidaten Macron och hans relativt nystartade parti ”En Marche” har aldrig tidigare stått
i ett val, och har inget parti att hämta stöd ifrån.
Vem kommer vinna? Vilken motståndare skulle ha störst chans att vinna över Le Pen i den
sista omgången? Och vad kan Frankrike och Europa vänta sig när dammet har lagt sig?
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GUATEMALA,THE BLACK RIVER
AND THE PORTRAITS ON 8TH AVENUE
National State terror and the humanitarian price of development in Guatemala.
The Guatemalan Civil War ran from 1960 to 1996. A 36-year conflict, that is known to
be one of the most brutal in Latin American history. The state-sponsored violence and
persecution were directed mainly against farmers and the indigenous Mayan, while a more
affluent part of the population living in the capital could choose not to see what was going
on. Photojournalist Ulf Aneer has followed and documented the situation of the
indigenous majority in Guatemala during the civil war. Listen to Ulf Aneer’s own account
of the civil war and his experiences in Guatemala.

TUTTO BALUTTO OM MATCHFIXNING
Hur ser fotbollens framtid ut när det existerar tydliga ekonomiska intressen gällande
utgången av resultatet i olika matcher? Vilken påverkan har matchfixning för fotbollens
utveckling? Gustaf Dahlin och Thomas Wilbacher, från Sveriges största fotbollspodcast
Tutto Balutto, kommer till Utrikespolitiska Föreningen för att prata om matchfixning. Ett
länge aktuellt problem inom fotbollsvärlden där kanske den mest omtalade är
Calciopoli-skandalen 2006. Detta sker dock även i Sverige och verkar bli allt vanligare 2015 misstänktes åtta matcher ha varit riggade i Superettan och 43 fotbollsspelare i
Sveriges två högsta divisioner misstänks ha varit inblandade i uppgjorda matcher samma år.

THE LECTURES ARE FREE FOR MEMBERS . A MEMBERSHIP COSTS 100 KR AND IS VALID FOR ONE YEAR. MEMBERSHIP CAN BE PURCHASED AT ALL OUR LECTURES. FOR
NON-MEMBERS THERE IS AN ENTRANCE FEE OF 60 KR FOR EACH LECTURE. WE ORGANIZE FILM SCREENINGS, DISCUSSION GROUPS, BREAKFAST SEMINARS, STUDY TRIPS
ABROAD, DEBATE CLUBS, THE PUBLICATION OF UTTRYCK MAGAZINE, AND MUCH MORE! CHECK OUT OUR FACEBOOK PAGE OR EMAIL US DIRECTLY AT
INFO @ UFUPPSALA.SE
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(GS) - Global säkerhet: I en samtida historisk brytpunkt - Folke Bernadotte
(GU) - Globala utmaningar inom området för hållbar utveckling, med fokus på demoktratin, tillväxt och kulturella
rättigheter. - Forum Syd

