VÄGAR TILL FRED – dags igen för en uppskattad föreläsningsserie

.

Sveriges förhållande till Ryssland
och vår säkerhetspolitik
Sven Hirdman är en känd debattör, med en tydlig kritik av hur Sverige idag hanterar sin
relation till vårt stora grannland i Öster. Han talar utifrån sin långa erfarenhet från
statsförvaltningen, där han bl a varit statssekreterare i försvarsdepartementet, och i tio år
svensk ambassadör i Moskva. Han har mött ryska ledare från Chrusjtjov till Putin.
Tid: Torsdag 7 mars kl. 18-20

Plats: Sjömanskyrkan (vid Stigbergsliden)

Myanmar - konflikter och fredsarbete
Myanmar har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Landet har
öppnats för omvärlden, tagit steg mot demokrati och gjort försök att avsluta flera
av de väpnade konflikter som pågått under årtionden. Samtidigt har landet fortsatt
att plågas av våld, demokratiseringen går långsamt, hundratusentals rohingyer är på
flykt och religiösa minoriteter är speciellt utsatta.
Maj-Lis Follér och Camilla Orjuela är båda forskare från Institutionen för
Globala Studier, Göteborgs universitet, och aktiva i Svenska Freds. De kommer att
prata om situationen i Myanmar, pågående konflikter och civilsamhällets
möjligheter att jobba för fred där. Svenska Freds arbete i landet presenteras.
Tid: Söndag 24 mars kl. 15-17
Plats: Viktoriahuset Linnégatan 21 (ingång under Hagabions trappa).

4 april –
Breaking
Silence
4 april 1967, på dagen ett år innan han
mördades, höll Martin Luther King
sitt stora tal där han ”bröt tystnaden” och kritiserade Vietnamkriget. ”Våra
unga män skickas för att garantera demokratiska friheter i sydost-Asien,
som de inte fått del av i Sydvästra Georgia eller Östra Harlem”.
Vi struntar i att 4 april i år är Natos 70-årsdag, och firar
istället en av vår tids största fredshjältar med sång och
musik av Mama Gumbo med band, och en berättelse om
Martin Luther King av Sören Sommelius, författare till
boken ”Från King till Obama”.
Det här blir en minnesrik kväll!
Tid: Torsdag 4 april kl. 18-20

Plats: Sjömanskyrkan (vid Stigbergsliden)

Arrangör: Svenska Freds Göteborg för Fredsam Göteborg i samarbete med ABF. Öppet för alla – fri entré!

