
    

Kultur som fredskraft
Seminarium lördag den 29 okt 2016 på Gamla Elverket i Falun kl 09.30-16.

Unesco - FN:s organ för kulturfrågor - vill ”bygga fred i människors sinnen”. 2005 antogs 
Mångfaldskonventionen, till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 
Vad hände sen? Hur kan Unesco bli en kraft för freden - i Falun, Dalarna och Sverige?

Vi arrangerar ett heldagsseminarium lördagen den 29 oktober på Gamla Elverket. Svenska 
Unescorådet informerar om mångfalds-konventionen, kulturarbetare ger exempel på folkliga 
kulturprojekt och vi letar vägar att bygga broar till människorna i vårt stora östra grannland.

Seminariet är gratis! 
Anmäl gärna intresse till nbv.se/kultursomfredskraft eller via Facebook-eventet ”kultur som 
fredskraft”. 

Det går också bra att delta under enstaka seminariepunkter. 
Lunch och fika finns att köpa, bokas senast onsdag den 26 oktober via nbv.se/kultursomfredskraft, 
och kostar 150 kr. 

Program 

Lokal: Gamla Elverket, Ölandsgatan 8 Falun Tid: Lördag den 29 oktober 2016 kl 9:30-17:00

9:30      Fika 

10.00 Intro 
FN-föreningens fredskampanj, Helge Sonntag, ordförande Falu FN-förening 
Bakgrunden till Unescos mångfaldskonvention, Bernt Lindberg, journalist 
Unescos världsarv, freden och Falun, Christina Staberg, världsarvssamordnare Falu Kommun

10.20 Unescos arbete för freden
Kerstin Lundman, biträdande generalsekreterare i Svenska Unescorådet. 
Hur arbetar Unesco för fred? Vilka idéer finns i Svenska Unescorådet? 

11.00 Folklig kultur på gräsrotsnivå  
Community art och fred, samarbete mellan olika grupper i samhället. 
Stina Oscarsson, regissör och kulturdebattör, samtalar med Reine Lööf, regissör i Gävle. 

11.45     Lunch 

13.00     Sjung för fred – Falu Fredskör. 
              Sånger och berättelser från körresor i Sydafrika och Palestina.

13.45 Teaterprojekt som stärker lokalsamhället  
Arne Andersson, initiativtagare till Norbergsspelen, delar med sig av erfarenheter från folklig teater.

14.15 Vänskap mellan folken?
Vilken hjälp ger FN:s stadgar? Helge Sonntag 
Broar till Ryssland: Panelsamtal med bl a kommunpolitiker, kulturarbetare, Svensk-ryska 
vänskapsföreningen. Vad kan vi i vår kommun göra?  Vilka vägar kan vi pröva för att stärka 
kontakterna mellan svenskar och ryssar, öka kulturutbytet och minska misstron?

15.00  Fika och reflexioner kring borden

15.30     Avslutande samling. Diskussion med alla seminariedeltagare. 
              Summering av idéer, knyta ihop säcken. 
16:00      Avslutning

Välkommen till spännande samtal!

Falu FN-förening, NBV/ IOGT, Falu Kommun, FiB/Kulturfront, Omställning Falun

Kontakt: helge@sonntag.se, 072 368 32 12

  Inbjudan till  

mailto:helge@sonntag.se
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