FN-familjens scenprogram på
Internationella Torget på Bokmässan 2013
Torsdag 26 september
Stora scenen kl. 10.00-10.20
Blir världen bättre?
Millenniemålen ska vara uppnådda 2015. Hur går det, blir världen bättre? En presentation om läget i
världen och FN:s millenniemål.
Medverkande: Staffan Landin.
Arrangör: FN:s utvecklingsprogram UNDP.
Stora scenen kl. 11.00-11.20
Utan funktionshinderperspektiv når inte FN målet
Trots millenniemål nekas fortfarande 90 procent av barn med funktionsnedsättning i
utvecklingsländerna rätten till skola.
Medverkande: Valter Mutt, mp, Victoria Öjefors, Synskadades Riksförbund, Eva Dalekant Unicef
Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou, journalist och författare.
Arrangörer: My Right och Unicef Sverige.
Lilla scenen kl. 11.30-12.00
Blir världen bättre?
Millenniemålen ska vara uppnådda 2015. Hur går det, blir världen bättre? En presentation om läget i
världen och FN:s millenniemål.
Medverkande: Staffan Landin (med vissa tekniska inslag).
Arrangör: FN:s utvecklingsprogram UNDP.
Stora scenen kl. 15.40-16.00
Mod och ansvar – vad krävs för ett globalt ledarskap?
Radioteaterns Stina Oscarson samtalar med debattören Johan Norberg om hur vi ska möta de globala
utmaningarna vi står inför idag. Vad krävs av en ledare? Vad krävs av länder och andra aktörer? Vad
betyder egentligen mod och ansvar i en globaliserad värld?
Medverkande: Johan Norberg och Stina Oscarson.
Arrangör: Dag Hammarskjöldfonden.

Fredag 27 september
Stora scenen kl. 10.00-10.20
Har du världskoll?
Varför tror svenskar att läget i världen är sämre än det är? Och vilka framsteg sker i världen?
Medverkande: Johan Norberg, författare och debattör, Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida,
Tobias Alfvén, rådgivare för UNAIDS. Moderator: Linda Nordin, generalsekreterare FN-förbundet.
Arrangör: FN-förbundet.

Lördag 28 september
Stora scenen kl. 09.15-10.00
FN-frukost med seminarium – Leder tillväxt alltid till utveckling?
Trots snabb ekonomisk tillväxt minskar inte fattigdomen i samma utsträckning och tre fjärdedelar av
världens extremt fattiga lever idag i medelinkomstländer. Hur ska nästa generations utvecklingsmål
utformas för att minska dessa klyftor och orättvisor?
Vi bjuder på frukost!
Medverkande: Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare Wateraid, Thomas Hammarberg,
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (2006-2012), Claes Johansson, statistikexpert
Unicef i New York. Moderator: Annika Söder, verkställande direktör Dag Hammarskjöldfonden.
Arrangörer: Dag Hammarskjöldbiblioteket, Dag Hammarskjöldfonden, FN-förbundet, FN:s
utvecklingsprogram UNDP och Unicef Sverige.
Stora scenen kl. 10.20-10.40
Vaccinering mot barnadödlighet – effektiv lösning eller genväg?
Bör vi satsa mer på att bekämpa orsaker som brist på vatten, dålig hygien och undernäring?
Medverkande: Lars-Åke Persson, professor i mödra- och barns hälsa, och Eva Dalekant, Unicef
Sverige. Moderator: Lisa Ericson, Unicef Sverige.
Arrangör: Unicef Sverige.

Söndag 29 september
Stora scenen kl. 12.40-13.00
Vilket är det största hotet mot utveckling?
Hur ska världens länder kunna enas om en global agenda för hållbar utveckling efter 2015 då
millenniemålen övergår till hållbarhetsmål? Vilka hinder måste övervinnas? Vilket är det största hotet
mot utveckling? Är det brist på pengar eller politisk vilja, eller rent av kunskap?
Medverkande: Hans Linde, v, Désirée Pethrus, kd. Moderator: Marika Griehsel, journalist och
författare.
Arrangör: FN-förbundet.

Frågor om scenprogrammen besvaras av respektive arrangör.

