
Internationella dagen i Hemse
Programmet 10 november 2014

Vi tar världen till Hemse

Sedan 2008 har vi varje år gjort en dag i november till en Internationell dag i Hemse.
I år kommer vi som medverkar från följande organisationer:

Amnesty Sudergruppen, Bilda, Demokrati för barns framtid, Diakonia, Gotlands folkhögskola, Gotlands teater förening,
Guteskolan, Hemse missionsförsamling, Pingstförsamlingen Hemse, Rädda Barnen, Röda Korset, Röda Korsets Ungdomsförbund, 

Sensus,Studieförbundet Vuxenskolan, Sudrets teater förening, Svenska kyrkan, Alva, Hemse och Rone församling, UN Women Gotland

!"#$%&'"()) 2014: Åsa Akre (Gotlands folkhögskola), Kattis M. Edberg (Röda Korset), Kicki Grönlund (Studieförbundet
Vuxenskolan), Gunnar Mannervik (Amnesty) och Monica Sjögren (Sensus). 

Ett särskilt tack till Nora Hult, Högbyskolan, som gjort årets a!schbild.

*+,%!*% asa.akre.gotland@folbildning.net Gilla Internationella dagen i Hemse på 
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MÄNNISKOR PÅ FLYKT

– OM FRÄMLINGEN
MITT IBLAND OSS
Folkan • Gullinsalen

Jan Johansson har arbetat med mänskliga 
rättigheter i trettio år som diakon inom 
Svenska kyrkan. Han har gömt !yktingar, dri-
vit asylfall och varit lobbyist gentemot riks-
dagen. På senare år har han också engagerat 
sig i tiggarna som "nns överallt i Europa. Alla 
uppskattar inte hans arbete och han får re-
gelbundet telefonsamtal och hatbrev. Genom 
resor i många länder har han sett den inter-
nationella !yktingsituationen på nära håll.
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! Konstprojekt med ungdomar i Laos. 
Helena Andree# berättar och visar bilder 
från sitt och Sta#an Laurins arbete ett av de 
sista tämligen orörda länderna i världen.

! Bibliotek, studiecirklar och glasögon. 
Utan syn ingen folkbildning. Inga-Britt 
Karlbom, Vuxenskolan och volontär i Vi-
sion For All, om hur gamla glasögon kan 
få nytt liv i Kenya.

! Hur gick det i valet med de internatio-
nella frågorna? Christer Engelhardt (S) 
och Gustaf Ho#stedt (M) samtalar.

! Är kon helig i Indien? Hur skiljer sig 
indiska ungdomar från svenska? Gutegym-
nasiets elevers perspektiv på indisk kultur 
och samhällsliv.

! Vart går Vitryssland?  250 yrken förbjud-
na för kvinnor. Under Lukasjenkas tjugo år 
vid makten har över femtio personer av-
rättats. Kan andra östländer påverkas att 
gå samma väg? Martin Uggla, författare 
till boken Bruksanvisning för diktatorer 
berättar om Lukasjenkos metoder för att 
ta makten och behålla den. 

! Kan han, så kan jag! Om invandring och 
integration i praktiken. Claudien Tuyisabe, 
själv !ykting undan folkmordet i Burundi 
och Rwanda visar "lm om integrationsar-
bete i vardagen och Demokrati för Barns 
Framtids dröm om framtiden. 

! Hur går det till att odla fairtrade och 
ekologiskt? Isabel Hackner "ck via kursen 
Fairtrade på Röda korsets folkhögskola 
resa till Ghana, ta del av livet i kakaokoo-
perativet ABOCFA och lära sig hur pro-
duktionen går till.  

! Music Crossroads – att bygga broar 

med musik. Dag Franzén visar "lm och 
berättar om unga talanger i södra Afrika: 
genom träning och turnéer länkas de till 
den europeiska marknaden, med målet att 
de ska kunna leva på sin musik.

! Hur tas ensamkommande 3yktingbarn 
omhand när de kommer till Gotland? 
Setareh Abdollahi, föreståndare på Haima 
berättar. Max tio personer.
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! Zifa workshop – körsång, rytm och rö-
relse från Afrika. Prestationsbefriat för 
alla där hela kroppen får vara med!
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! Får man ha på sig vad som helst? Kläd-
koder och regler inom olika religioner, 
Ingrid Burström Sensus berättar. Liten 
cat-walk. Var själv med och prova och visa 
upp kläder om du vill.

! Mänskliga rättigheter som redskap och 
mål. Annika Heikkinen Sensus leder sam-
talet, varför kom mänskliga rättigheter till, 
hur påverkar det civila samhället rättighe-
terna i ett land? Övningar rättighetsbase-
rat arbete.
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! Rollspel och improvisationer med 
drama pedagogen Birgitta Apelkvist.

! Fotboll, en väg ut ur hopplöshet, utan-
förskap och marginalisering. Anders 
Fryk berättar om FFA Globals arbete med 
ungdomar globalt och lokalt. 

!"#$"%&&'( 14.00–14.45
VARFÖR TIGGER DE?  
ROMER FÖRFÖLJDA

OCH DISKRIMINERADE
GENOM HISTORIEN

Folkan • Gullinsalen
Marika Kai och Ingrid Schiöler, sakkunniga 
i romska frågor, har arbetat med utställning-
en Vi är romer, utsedd till Årets utställning i 
Sverige 2013. Än idag är romerna utsatta för 
diskriminering och förföljelse. Vad betyder 
historien för dagens situation präglad av 
antiziganism? Vad kan man göra lokalt för att 
förbättra för de fattiga romska EU-migranter-
na?  Med ökad kunskap kan attityder föränd-
ras och situationen bli lättare.

)'*%+,' -./0'" !1 2#)0%+

! Ockupationen av Palestina har pågått 
i femtio år. Den drabbar båda sidor. 
Med följeslagarprogrammet vill kyrkorna 
dämpa våldet och främja internationell 
rätt. Ragnar Svenserud, följeslagare våren 
2014, om möten med människor i en var-
dag under ockupation. 

! Kan han, så kan jag! Om invandring och 
integration i praktiken. Claudien Tuyisabe, 
själv !ykting undan folkmordet i Burundi 
och Rwanda visar "lm om integrationsar-
bete i vardagen och Demokrati för Barns 
Framtids dröm om framtiden. 

! Gotland Clinic i Bahir Dar, Etiopien. 
Några tandläkare bedriver sedan 2004 
tandvård ideellt i Etiopien. Björn Franzén 
berättar om kliniken, om utbildning som 
ges lokalt och om hur uttjänt utrustning 
från Gotland kunnat återanvändas.

! Är kon helig i Indien? Hur skiljer sig 
indiska ungdomar från svenska? Gutegym-
nasiets elevers perspektiv på indisk kultur 
och samhällsliv.

! Vart går Vitryssland?  250 yrken förbjud-
na för kvinnor. Under Lukasjenkas tjugo år 
vid makten har över femtio personer av-
rättats. Kan andra östländer påverkas att 
gå samma väg? Martin Uggla, författare 
till boken Bruksanvisning för diktatorer 
berättar om Lukasjenkos metoder för att 
ta makten och behålla den. 

! Music Crossroads – att bygga broar 
med musik. Dag Franzén visar "lm och 
berättar om unga talanger i södra Afrika: 
genom träning och turnéer länkas de till 
den europeiska marknaden, med målet att 
de ska kunna leva på sin musik. 

! Reza Yawari kom som sextonåring 
ensam till Sverige på 3ykt från sitt 
hemland Afghanistan. Idag studerar han 
på gymnasiet i Visby. Reza berättar om 
hur det är att !y,  komma till Sverige, söka 
asyl och att skapa ett liv här.

! Kampen för demokrati i Latinamerika: 
två exempel. Sta#an Wrigstad var am-
bassadör i Santiago de Chile då landet 
återgick till demokrati efter general Pi-
nochets militärdiktatur. Senare var han 
ambassadör i Guatemala där inbördeskrig 
rasat i drygt trettio år då ett fredsavtal 
1996 undertecknades som skulle ge ökade 
rättigheter för majoritetsbefolkningen, 
mayaindianerna, men processen miss-
lyckades.

! Hur tas ensamkommande 3ykting-
barn omhand när de kommer till Got-
land? Setareh Abdollahi, föreståndare 
på Haima berättar. Max tio personer.
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! Rugby! Nigel Bell och kompani lär ut 
regler för rugby och alla spelar lite för kul. 
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! Får man ha på sig vad som helst? Kläd-
koder och regler inom olika religioner, 
Ingrid Burström Sensus berättar. Liten 
cat-walk. Var själv med och prova och 
visa upp kläder om du vill.

! Mänskliga rättigheter som redskap 
och mål. Annika Heikkinen Sensus leder 
samtalet, varför kom mänskliga rättighe-
ter till, hur påverkar det civila samhället 
rättigheterna i ett land? Övningar rättig-
hetsbaserat arbete. 
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! Varför är Röda Korset så starkt på 
Gotland? Katarina Struwe-Orleifson 
och Gert Jacobsson berättar om Hugo 
Struwes tidiga insatser internationellt 
och hans betydelse för bildandet av kret-
sarna på Gotland på 1930- och 40-talen, 
om Röda Korsets roll i den lokala histo-
rien samt några ord om framtiden.
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! Fotboll, en väg ut ur hopplöshet, utan-
förskap och marginalisering. Anders 
Fryk berättar om FFA Globals arbete 
med ungdomar globalt och lokalt. 

! Hur skapar vi ett tryggare, mer in-
kluderande samhälle, samtidigt som 
vi motverkar rasism och intolerans? 
Genom att vara för något visar vi vägen 
till det samhälle vi vill ha. Samtal om 
positiv antirasism med Mia Hallin. Max 
tio personer.
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FIKA PÅ FOLKAN
14.45–15.45

Fika, tid för utställningar, bokbord och 
spontana samtal. – I Gullinsalen under-
håller Anna och Peter Jankert med sång 
och dikt.
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NÄR LIVET HÄNGER

PÅ EN TRÅD
Folkan • Gullinsalen

Sta9an Bergström, professor emeritus i 
internationell hälsa och Birgitta Wingsjö-
Bergström arbetade närmare tio år i Afrika 
med att minska mödradödligheten. Gravida 
kan räddas genom kejsarsnitt som görs på 
små hälsocentraler nära byarna där majorite-
ten kvinnor med förlossningskomplikationer 
bor. Livet hänger ofta på en tråd, ibland bok-
stavligt på en suturtråd. Även den nyföddes 
liv kan hänga på en tråd. Mössor som stickas 
i Sverige ger livsavgörande värme till förti-
digt födda barn i Tanzania. 
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! Ockupationen av Palestina har pågått 
i femtio år. Den drabbar båda sidor. 
Med följeslagarprogrammet vill kyrkorna 
dämpa våldet och främja internationell 
rätt. Ragnar Svenserud, följeslagare våren 
2014, om möten med människor i en var-
dag under ockupation. 

! Konstprojekt med ungdomar i Laos. 
Helena Andree# berättar och visar bilder 
från sitt och Sta#an Laurins arbete ett av de 
sista tämligen orörda länderna i världen.

! Hur tänker ryssen egentligen? Kriget 
i Ukraina ur ryskt perspektiv. Herman 
Haglund, lärare i ryska, bosatt !era år i 
Ryssland förklarar.

! Bibliotek, studiecirklar och glasögon. 
Utan syn ingen folkbildning. Inga-Britt 
Karlbom, Vuxenskolan och volontär i Vi-
sion For All, om hur gamla glasögon kan 
få nytt liv i Kenya.

! Gotland Clinic i Bahir Dar, Etiopien. 
Några tandläkare bedriver sedan 2004 
tandvård ideellt i Etiopien. Björn Franzén 
berättar om kliniken, om utbildning som 
ges lokalt och om hur uttjänt utrustning 
från Gotland kunnat återanvändas.

! Är kon helig i Indien? Hur skiljer sig 
indiska ungdomar från svenska? Gutegym-
nasiets elevers perspektiv på indisk kultur 
och samhällsliv.

! Reza Yawari kom som sextonåring 
ensam till Sverige på 3ykt från sitt 
hemland Afghanistan. Idag studerar han 
på gymnasiet i Visby. Reza berättar om 
hur det är att !y,  komma till Sverige, söka 
asyl och att skapa ett liv här.

! Hur går det till att odla fairtrade och 

ekologiskt? Isabel Hackner "ck via kursen 
Fairtrade på Röda korsets folkhögskola 
resa till Ghana, ta del av livet i kakaokoo-
perativet ABOCFA och lära sig hur pro-
duktionen går till.  

! Kampen för demokrati i Latinamerika: 
två exempel. Sta#an Wrigstad var ambas-
sadör i Santiago de Chile då landet återgick 
till demokrati efter general Pinochets mi-
litärdiktatur. Senare var han ambassadör i 
Guatemala där inbördeskrig rasat i drygt 
trettio år då ett fredsavtal 1996 underteck-
nades som skulle ge ökade rättigheter för 
majoritetsbefolkningen, mayaindianerna, 
men processen misslyckades.
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! Rollspel och improvisationer med 
drama pedagogen Birgitta Apelkvist.

! Zifa workshop – körsång, rytm och rö-
relse från Afrika. Prestationsbefriat för 
alla där hela kroppen får vara med!
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! Varför är Röda Korset så starkt på 
Gotland? Katarina Struwe-Orleifson och 
Gert Jacobsson berättar om Hugo Struwes 
tidiga insatser internationellt och hans 
betydelse för bildandet av kretsarna på 
Gotland på 1930- och 40-talen, om Röda 
Korsets roll i den lokala historien samt 
några ord om framtiden.
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På Folkan. Se textilier från Laos, utställning 
om Vitryssland och fotoutställning av foto-
linjen. Botanisera bland bokborden eller köp 
textila produkter från de syende mödrarna i 
Zimbabwe eller krubbor från Palestina.
Mötesplats Kupan. Utställning Gotlands 
Röda kors-historia 1900–1950.
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MIDDAG HEMSEGÅRDEN 
17.30–18.45

Middag tillagad på närproducerat och ekolo-
giskt, ka#et är fairtrade. 60 kronor. 

TEATER HEMSEGÅRDEN
19.00–20.20

SOPHIE SCHOLL

Tre personer i tjugoårsåldern står i en cell 
och tittar på varandra medan de delar en ci-
garett. Det är tyst. Avrättningen väntar. Solen 
skiner ute. Detta är historien om ofattbart 
mod hos en grupp unga i andra världskrigets 
Tyskland. De vågade sina liv för att störta en 
alltigenom ond och hänsynslös regim.
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uppskattar inte hans arbete och han får re-
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! Konstprojekt med ungdomar i Laos. 
Helena Andree# berättar och visar bilder 
från sitt och Sta#an Laurins arbete ett av de 
sista tämligen orörda länderna i världen.

! Bibliotek, studiecirklar och glasögon. 
Utan syn ingen folkbildning. Inga-Britt 
Karlbom, Vuxenskolan och volontär i Vi-
sion For All, om hur gamla glasögon kan 
få nytt liv i Kenya.

! Hur gick det i valet med de internatio-
nella frågorna? Christer Engelhardt (S) 
och Gustaf Ho#stedt (M) samtalar.

! Är kon helig i Indien? Hur skiljer sig 
indiska ungdomar från svenska? Gutegym-
nasiets elevers perspektiv på indisk kultur 
och samhällsliv.

! Vart går Vitryssland?  250 yrken förbjud-
na för kvinnor. Under Lukasjenkas tjugo år 
vid makten har över femtio personer av-
rättats. Kan andra östländer påverkas att 
gå samma väg? Martin Uggla, författare 
till boken Bruksanvisning för diktatorer 
berättar om Lukasjenkos metoder för att 
ta makten och behålla den. 

! Kan han, så kan jag! Om invandring och 
integration i praktiken. Claudien Tuyisabe, 
själv !ykting undan folkmordet i Burundi 
och Rwanda visar "lm om integrationsar-
bete i vardagen och Demokrati för Barns 
Framtids dröm om framtiden. 

! Hur går det till att odla fairtrade och 
ekologiskt? Isabel Hackner "ck via kursen 
Fairtrade på Röda korsets folkhögskola 
resa till Ghana, ta del av livet i kakaokoo-
perativet ABOCFA och lära sig hur pro-
duktionen går till.  

! Music Crossroads – att bygga broar 

med musik. Dag Franzén visar "lm och 
berättar om unga talanger i södra Afrika: 
genom träning och turnéer länkas de till 
den europeiska marknaden, med målet att 
de ska kunna leva på sin musik.

! Hur tas ensamkommande 3yktingbarn 
omhand när de kommer till Gotland? 
Setareh Abdollahi, föreståndare på Haima 
berättar. Max tio personer.

('4(% !1 2#)0%+

! Zifa workshop – körsång, rytm och rö-
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alla där hela kroppen får vara med!
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till det samhälle vi vill ha. Samtal om 
positiv antirasism med Mia Hallin. Max 
tio personer.
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FIKA PÅ FOLKAN
14.45–15.45

Fika, tid för utställningar, bokbord och 
spontana samtal. – I Gullinsalen under-
håller Anna och Peter Jankert med sång 
och dikt.

!"#$"%&&'( 16.00–16.45
NÄR LIVET HÄNGER

PÅ EN TRÅD
Folkan • Gullinsalen

Sta9an Bergström, professor emeritus i 
internationell hälsa och Birgitta Wingsjö-
Bergström arbetade närmare tio år i Afrika 
med att minska mödradödligheten. Gravida 
kan räddas genom kejsarsnitt som görs på 
små hälsocentraler nära byarna där majorite-
ten kvinnor med förlossningskomplikationer 
bor. Livet hänger ofta på en tråd, ibland bok-
stavligt på en suturtråd. Även den nyföddes 
liv kan hänga på en tråd. Mössor som stickas 
i Sverige ger livsavgörande värme till förti-
digt födda barn i Tanzania. 
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! Ockupationen av Palestina har pågått 
i femtio år. Den drabbar båda sidor. 
Med följeslagarprogrammet vill kyrkorna 
dämpa våldet och främja internationell 
rätt. Ragnar Svenserud, följeslagare våren 
2014, om möten med människor i en var-
dag under ockupation. 

! Konstprojekt med ungdomar i Laos. 
Helena Andree# berättar och visar bilder 
från sitt och Sta#an Laurins arbete ett av de 
sista tämligen orörda länderna i världen.

! Hur tänker ryssen egentligen? Kriget 
i Ukraina ur ryskt perspektiv. Herman 
Haglund, lärare i ryska, bosatt !era år i 
Ryssland förklarar.

! Bibliotek, studiecirklar och glasögon. 
Utan syn ingen folkbildning. Inga-Britt 
Karlbom, Vuxenskolan och volontär i Vi-
sion For All, om hur gamla glasögon kan 
få nytt liv i Kenya.

! Gotland Clinic i Bahir Dar, Etiopien. 
Några tandläkare bedriver sedan 2004 
tandvård ideellt i Etiopien. Björn Franzén 
berättar om kliniken, om utbildning som 
ges lokalt och om hur uttjänt utrustning 
från Gotland kunnat återanvändas.

! Är kon helig i Indien? Hur skiljer sig 
indiska ungdomar från svenska? Gutegym-
nasiets elevers perspektiv på indisk kultur 
och samhällsliv.

! Reza Yawari kom som sextonåring 
ensam till Sverige på 3ykt från sitt 
hemland Afghanistan. Idag studerar han 
på gymnasiet i Visby. Reza berättar om 
hur det är att !y,  komma till Sverige, söka 
asyl och att skapa ett liv här.

! Hur går det till att odla fairtrade och 

ekologiskt? Isabel Hackner "ck via kursen 
Fairtrade på Röda korsets folkhögskola 
resa till Ghana, ta del av livet i kakaokoo-
perativet ABOCFA och lära sig hur pro-
duktionen går till.  

! Kampen för demokrati i Latinamerika: 
två exempel. Sta#an Wrigstad var ambas-
sadör i Santiago de Chile då landet återgick 
till demokrati efter general Pinochets mi-
litärdiktatur. Senare var han ambassadör i 
Guatemala där inbördeskrig rasat i drygt 
trettio år då ett fredsavtal 1996 underteck-
nades som skulle ge ökade rättigheter för 
majoritetsbefolkningen, mayaindianerna, 
men processen misslyckades.
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! Rollspel och improvisationer med 
drama pedagogen Birgitta Apelkvist.

! Zifa workshop – körsång, rytm och rö-
relse från Afrika. Prestationsbefriat för 
alla där hela kroppen får vara med!
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! Varför är Röda Korset så starkt på 
Gotland? Katarina Struwe-Orleifson och 
Gert Jacobsson berättar om Hugo Struwes 
tidiga insatser internationellt och hans 
betydelse för bildandet av kretsarna på 
Gotland på 1930- och 40-talen, om Röda 
Korsets roll i den lokala historien samt 
några ord om framtiden.
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På Folkan. Se textilier från Laos, utställning 
om Vitryssland och fotoutställning av foto-
linjen. Botanisera bland bokborden eller köp 
textila produkter från de syende mödrarna i 
Zimbabwe eller krubbor från Palestina.
Mötesplats Kupan. Utställning Gotlands 
Röda kors-historia 1900–1950.
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MIDDAG HEMSEGÅRDEN 
17.30–18.45

Middag tillagad på närproducerat och ekolo-
giskt, ka#et är fairtrade. 60 kronor. 

TEATER HEMSEGÅRDEN
19.00–20.20

SOPHIE SCHOLL

Tre personer i tjugoårsåldern står i en cell 
och tittar på varandra medan de delar en ci-
garett. Det är tyst. Avrättningen väntar. Solen 
skiner ute. Detta är historien om ofattbart 
mod hos en grupp unga i andra världskrigets 
Tyskland. De vågade sina liv för att störta en 
alltigenom ond och hänsynslös regim.



Internationella dagen i Hemse
Programmet 10 november 2014

Vi tar världen till Hemse

Sedan 2008 har vi varje år gjort en dag i november till en Internationell dag i Hemse.
I år kommer vi som medverkar från följande organisationer:

Amnesty Sudergruppen, Bilda, Demokrati för barns framtid, Diakonia, Gotlands folkhögskola, Gotlands teater förening,
Guteskolan, Hemse missionsförsamling, Pingstförsamlingen Hemse, Rädda Barnen, Röda Korset, Röda Korsets Ungdomsförbund, 

Sensus,Studieförbundet Vuxenskolan, Sudrets teater förening, Svenska kyrkan, Alva, Hemse och Rone församling, UN Women Gotland

!"#$%&'"()) 2014: Åsa Akre (Gotlands folkhögskola), Kattis M. Edberg (Röda Korset), Kicki Grönlund (Studieförbundet
Vuxenskolan), Gunnar Mannervik (Amnesty) och Monica Sjögren (Sensus). 

Ett särskilt tack till Nora Hult, Högbyskolan, som gjort årets a!schbild.

*+,%!*% asa.akre.gotland@folbildning.net Gilla Internationella dagen i Hemse på 

NORDOST
Teater på 

Hemsegården

klockan 19.00
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     Här håller vi till

MISSIONSFÖRSAMLING  och  SMU  
Nygatan  4,  623  50  HEMSE  

Gotlands folkhögskola

Gotlands  
teaterförening


