NU SÄTTER VI FOKUS PÅ

Mat, klimat och demokrati
Globala veckorna
21 NOVEMBER - 1 DECEMBER

Välkommen till Globala veckorna i
Norrköping 2019!
21 NOVEMBER - 1 DECEMBER
Nu sätter vi litet extra fokus på Mat, klimat och
demokrati som är årets tema på Globala veckorna!
Det är en samverkan mellan biståndsmyndigheten
Sida, Norrköpings kommun och lokala aktörer i
Norrköping med syfte att skapa ett ökat intresse
och engagemang för hur vi tillsammans kan bidra
till de Globala målens uppfyllelse.
Tillsammans bjuder vi in till knappa två veckor
fullt med spännande aktiviteter och inspiration
till hur du kan göra mer hållbara val i din egen
vardag.
Studiefrämjandets koncept Framtidsveckan,
som tidigare var medarrangör av veckorna,
är i år integrerad i Globala veckorna.

Globala målen
I september 2015 antog världens ledare en handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030,
vilken innehåller 17 globala mål och 169 delmål.
Syftet är att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga
samhällen. Världens regeringar är ansvariga för
genomförandet men målen rör oss alla. Visst vill
du också bidra?!
I detta program hittar du massor med spännande
aktiviteter som alla på ett eller annat sätt kan
bidra till en ökad förståelse för Globala målen.
Varje aktivitet är kopplad till det eller de globala
mål som aktiviteten i första hand bidrar till, vilket
symboliseras i varje rubrik.

Globala målen
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Hälften av världens befolkning har inte rätt
att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill –
föreläsning med Reportrar utan gränser
21 november kl 10.15 – 11.15
K3 Kåkenhus, Campus Norrköping, Bredgatan 33
Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det
blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. Förra året kunde journalister i endast 44 av världens
länder arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av
världens länder är risken för hot, trakasserier, kidnappning,
fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Hittills i år
har 34 journalister dödats och 478 journalister sitter i fängelse
där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr. Kom och lyssna
till Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser, som
berättar om journalisters situation i konfliktområden.
Arr: Norrköpings kommun och Campus Norrköping

Kunskapsutbyte med Etiopien inom
hälso- och sjukvården – varför då?

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

21 november kl 12.30 – 13.30
Mellanrummet, Stadsbiblioteket
Läkare och sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset är engagerade i ett kunskapsutbyte med hälso- och sjukvården i Etiopien.
Hur sker det utbytet och vad är mervärdet för Region
Östergötland. Peter Andersson och Erik Levin, kirurgiska
kliniken och Zara Hedby, anestesikliniken berättar om sina
erfarenheter.
Arr: Region Östergötland

Invigningsfest med Beata Ernman
21 november kl 18
Folksamsalen, vån 6 Arbetets museum

Nu inviger vi årets Globala veckor, i år med ett litet extra fokus på: Mat, klimat och demokrati. Vi bjuder på dans- och
musikunderhållning och möjlighet att träffa flera spännande
organisationer. Under kvällen kan den springsugne även
delta i Trapploppet!

Scenprogram:
		Välkomnande av Olle Vikmång, kommunfullmäktiges
		ordförande
		”Hur kan vi bidra till en hållbarare och mer rättvis
		värld” – kort inledning av Julia Norinder, HR- och
		kommunikationschef, biståndsmyndigheten Sida
		Dansunderhållning med The Aces
		Musikunderhållning med stjärnskottet Beata Ernman
På plats hittar du bland annat:
Sensus - Naturskyddsföreningen - biståndsmyndigheten
Sida - Stadsodling Norrköping - Eneby fritidsgård Tembo AB - Marieborgs folkhögskola - med flera
Arr: Norrköpings kommun, Studiefrämjandet, Arbetets
museum och biståndsmyndigheten Sida

Trapploppet

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

21 november kl 18.30
Arbetets museum, Laxholmskällaren
Den 21 november 2019 går Norrköpings ovanligaste
löptävling av stapeln på Arbetets museum! Starten är i
Laxholmskällaren och målgång är på plan 7. Gå, spring eller
lunka uppför trappornas 162 steg och över några våningsplan. Vinster till de främsta samt lottade priser. Individuell
start från kl. 18.30 och framåt. Kostnad 150 kr, men betala
gärna mer. Alla intäkter går oavkortat till Panzisjukhuset i
DR Kongo. Ange namn och ev. klubb/företag. Betalningsinfo
i vändande mejl. Anmälan senast 15 nov till:
frida.sodermark@loparaventyret.se
Arr: Löparäventyret och Arbetets Museum

Provsmakning av choklad

INGEN
FATTIGDOM

22 och 29 november kl 10-18 samt
23 och 30 november kl 11-16
Fair Trade Shop, St Persgatan 113

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Med upp emot 70 olika chokladsorter kan Fair Trade
Shop troligen stoltsera med länets största chokladsortiment.
Välkommen in i butiken och provsmaka!
Arr: Fair Trade Shop

Skaparlust på My Art Factory
23 november kl 12-16
My Art Factory, Trozelligatan 30
Välkommen till skaparlust med globala målen i fokus:
Kl 13 - Prova på akvarell
Kl 14 - Musik med Tony Ahlborg
Arr: My Art Factory och Studiefrämjandet

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Filmvisning ”Under the wire”

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

23 november kl 13.30
Cnema, Salong Birollen

Den 13 februari 2012 passerade reportern Marie Colvin
tillsammans med fotografen Paul Conroy gränsen till det
krigshärjade Syrien, fast beslutna att skildra situationen för
den utsatta civilbefolkningen i den belägrade staden Homs.
Med arkivbilder, intervjuer och framför allt Conroys starka
och intensiva berättelse, tecknas ett rikt porträtt av en kvinna
fast besluten att till varje pris nå ut med sina vittnesmål om
krigets fasor. Under the Wire ger en skrämmande inblick i
kriget i Syrien, och en osminkad beskrivning av krigsjournalistikens villkor. Det handlar om detta arbetes värde, men
också dess pris. Ett pris som inte minst Marie Colvin fick
betala. Marie Colvin var vår tids mest betydande krigskorrespondent. Det här är den oerhört gripande historien
om hennes sista uppdrag i Syrien.
Filmen är på engelska och arabiska med engelsk text.
Fri entré men obligatorisk föranmälan på: www.cnema.se
Arr: Cnema

Wall-E - spännande filmvisning
för hela familjen

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

23 november kl 13.30
Cnema, Salong Huvudrollen
Vi befinner oss långt in i framtiden och människan har
sedan länge flytt jorden i väntan på besked om att kunna
återvända. Kvar finns bara en flitig liten robot vid namn
Wall-E. Ensam har han fortsatt göra det han en gång i tiden
byggdes för, nämligen att städa upp och packa ihop skrot.
Men det är ensamt, så när robotsonden EVA plötsligt dyker
upp blir Wall-E helt trollbunden. Wall-E är en charmig
komedi som väcker frågor om vårt ansvar för miljön och
den framtid som väntar vår jord. Vi visar filmen under
globala veckorna för att det är tillsammans med andra –
liten som stor, som vi kan bidra till en mer hållbar och
rättvis värld.
Filmvisningen är gratis och du anmäler dig via Hyresbostäders
hemsida: hyresbostader.se
OBS - begränsat antal platser.
Arr: Hyresbostäder i Norrköping AB, kontaktperson:
Anna Malmberg, anna.malmberg@hyresbostader.se

Skaparlust på My Art Factory
24 november kl 12-16
My Art Factory, Trozelligatan 30
Välkommen till skaparlust med globala målen i fokus:
Kl 13 – Danskroki
Kl 14 – Speedpainting (porträtt)
Arr: My Art Factory och Studiefrämjandet

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Frukostmöte med talman
Andreas Norlén
25 november kl 7.45
Inre foajén förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21
Hur ser talmannen på demokratiprocessen och hur ser han
på Agenda 2030. Frukostkaffe och smörgås ingår. Anmäl dig
till www.studieframjandet.se/Globala-veckorna-Talmannen
senast 18 november.
Arr: Hyresbostäder i Norrköping AB och Studiefrämjandet
Östergötland

Lunchföreläsningar hos VARIÉ;
Fokus White Monday 2019

JÄMSTÄLLDHET

25 november kl 11.30-13
VARIÉ, Gamla Rådstugugatan 30,
Knäppingsborg
Välkommen på lunchföreläsningar hos VARIÉ med fokus på
White Monday för att främja hållbar modekonsumtion samt
innovation som främjar mångfald och jämställdhet.
 Föreläsning med Louise Berg, Sibship - ett
		kommunikationsföretag som belyser mångfald		och jämställdhetsfrågor med innovativa lösningar.
		Sedan starten 2013 har tid och engagemang lagts
		ned för att skapa bestående värden som bidrar till
		ökad trygghet och gemenskap regionalt och nationellt.
 Föreläsning med Ann-Sofie Bergort, VARIÉ 		White Monday den 25e november, en motreaktion
		inför fredagens Black Friday. White Monday har
		skapats för att främja en hållbar konsumtion och
		synliggöra samt inspirera andra alternativ än bara
		snabb, stor och billig konsumtion. VARIÉ säljer
		premiumkläder att återälska och jobbar för att öka
		medvetenhet och besluten att shoppa hållbart mode.
Det bjuds på en lättare grön och hållbar lunch.
Anmälan krävs senast 20 november via hej@varie.se
(begränsat antal platser).
Arr: VARIÉ

Öppen repetition med integrationskören
Rockin´Pots
25 november kl 12.15 – 13.00
Fröbelhuset, Marieborgs folkhögskola,
Södra Promenaden 81
Integrationskören The Rockin’ Pots har öppen repetition.
Alla är välkomna oavsett om du är gammal eller ny i Sverige.
Umgås, lär känna nya människor och sjung tillsammans!
Kören är gratis och alltid öppen för alla. Körledare Malin
Ekstrand.
Arr: Integrationskören Rockin´Pots i Norrköping
(therockinpots.se)

Vernissage av fotoutställningen
Faces of hunger and conflicts

INGEN
HUNGER

25 november kl 12.30
Stadsbibliotekets entré
För första gången på över ett decennium har hungern
i världen stigit. 821 miljoner människor vet idag inte
varifrån de ska få nästa måltid. Miljoner barn kommer
gå till sängs hungriga ikväll. Konflikt och instabilitet är
de främsta faktorerna som fått hungern att återigen stiga.
För att nå det globala målet om att avskaffa hunger innan
2030 behövs fred. För att bygga hållbar fred och stabila
samhällen måste vi avskaffa hunger.
Utställningen Faces of Hunger and Conflicts har
producerats av FN:s World Food Programme och visar
20 porträtt av människor som lever i hunger och
konflikt. De berättar om sin verklighet och ger
oss en djupare förståelse för sin situation och för
konflikten i deras hemländer. Direkt efter vernissagen
ges en föreläsning med Anne Poulsen från World
Food Programmes nordiska kontor i Köpenhamn.
Utställningen är på engelska och visas fram till
den 30 november.
Arr: Stadsbiblioteket och World Food Programme

”We can´t end hunger if we
can´t end conflict”

INGEN
HUNGER

25 november ca kl 12.45
Mellanrummet, Stadsbiblioteket

Världen står inför den största humanitära krisen sedan andra
världskriget och sambandet mellan dagens intensifierade
konflikter och den ökade hungern blir allt tydligare. Är det
möjligt att bygga en hållbar fred utan att säkra tillgången på
mat? Vilket ansvar har omvärlden i att förändra situationen?
Anne Poulsen från World Food Programmes nordiska kontor
i Köpenhamn föreläser. Föreläsningen är på engelska.
Arr: Stadsbiblioteket och World Food Programme

Palmoljeplantage, elefanter och
orangutanger – ungdomar från
Eneby fritidsgård berättar om
sin Borneoresa
25 november kl 16.30–17.00
Sessionssalen, förvaltningshuset Rosen,
Trädgårdsgatan 21
Kom och lyssna till ungdomar från Eneby fritidsgård när
de berättar och visar bilder från sin nyligen genomförda
Borneoresa. Presentationen inleder kommunfullmäktiges
ordinarie möte som fortsätter efter ungdomarnas
presentation. Alla är välkomna!
Arr: Kommunfullmäktige och Eneby fritid

Orange day – ljusmanifestation på
Tyska torget

JÄMSTÄLLDHET

25 november kl 16.30
Tyska torget
Vi uppmärksammar internationella dagen mot mäns
våld mot kvinnor på Tyska torget! Kommunalråd Kikki
Liljeblad talar och vi tänder ljus för kvinnor som mist
sina liv till följd av våld från en partner.
Arr: 16-dagar mot våld, Zonta, Soroptimisterna,
Kvinnojouren, Brottsförebyggande rådet, Frideborg,
Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Östergötland.

Pornografin och attityder
25 november kl 17-19
Hedvigs kyrka
Trots #metoo rapporteras ständigt om nya
kränkningar, våld och övergrepp på kvinnor.
Samtidigt blir nätpornografin, med regelrätta
övergrepp, mer och mer tillgänglig för våra
barn och unga. Hur påverkas attityder och
jämställdheten av den skeva syn på män och
kvinnor som dominerar i pornografin?
Välkommen till en kostnadsfri föreläsning
med Ulrica Stigberg, författare och präst
med inriktning på samtal i Fryshuset, Stockholm.
Arr: 16-dagar mot våld, Zonta, Soroptimisterna,
Kvinnojouren, Brottsförebyggande rådet, Frideborg,
Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Östergötland.

JÄMSTÄLLDHET

Stjärnkocken Paul Svensson
räddar maten

INGEN
HUNGER

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

25 november kl 18
Klingsborgsskolans aula, Holmstagatan 17

Paul Svensson, känd från bland annat TV –programmen
Maträddarna och Sveriges yngsta mästerkock, är en av Sveriges
stjärnkockar med nästan två decennier av erfarenheter som
kökschef och kreativ ledare. Han är också grundare av
matsvinnsrörelsen Retaste. Paul har en stark passion för att
förändra beteenden genom lust, nyfikenhet och kunskap och
kommer att inspirera oss kring hållbar, njutningsfull mat
och hur vi kan minska vårt matsvinn. Efter inspirationsföreläsningen bjuder skolköket på lite enklare smakprov utifrån
Paul´s recept.
Anmäl dig genom att e-posta: globala@norrkoping.se senast
den 20 november.
Arr: Norrköpings kommun – Kostenheten och Klingsborgsskolan.

Dukat bord och smaka på mat –
Öppet hus på Popsi
26 november kl 11-18
Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9
Uppdukat med svenskt hantverk/slöjd blandat med retro
och vintageporslinet. Lokala matprodukter från Kolmården,
Sankt Anna, Stegeborg! Kom och provsmaka och blanda
din matpåse efter egen smak! För mer information kontakta
Linda Moberg tel 070-73 44 477 eller
prod.lindamoberg@gmail.com
Arr: Kulturbutik Popsi

Hållbar turism – föreläsning och
samtal

INGEN
FATTIGDOM

26 november kl 17.30-18.30
ABF, Bergslagsgården, Västgötegatan 25
Mer än 60 miljoner människor i världen försörjer sig
på turism, men inkomsterna hamnar sällan i de mest
behövandes händer. En ökad turism leder ofta till
exploatering av både människor och miljö. Hur kan
vi turista på ett mer hållbart sätt? Eva Lundgren Stenbom,
föreläser och ger konkreta tips. ABF bjuder på fika!
Fri entré.
Arr: ABF Östergötland

Body Rights 2030: Aborträtt,
sexualupplysning, sexuella
rättigheter och global utveckling –
föreläsning
26 november kl 18-19
Mellanrummet, Stadsbiblioteket

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Välkommen till en interaktiv föreläsning med
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) om
hur aborträtt, sexualupplysning och sexuella rättigheter
påverkar människor, både i Sverige och globalt. Fokus är
att få en överblick över utmaningarna som dessa tre frågor
möter och vad vi kan göra för att stå upp för rätten till vår
egen kropp och sexualitet. Föreläsningen är en del av RFSU’s
projekt Body Rights 2030; www.rfsu.se.
Fri entré.
Arr: RFSU

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Filmvisning ”Finding Oscar”
med efterföljande filmsamtal
26 november kl 18-21
Cnema, Salong Birollen

I en glömd massaker under Guatemala´s inbördeskrig skonades
en ung pojke bara för att växa upp med en av de soldater
som dödade hans familj. Nästan 30 år efter tragedin avslöjas
sanningen och rättvisa skipas….genom att hitta den saknade
pojken, Oscar. Steven Spielbergs film ”Finding Oscar” handlar
om en massaker i Guatemala, men berättar egentligen om alla
de massakrer och brott mot de mänskliga rättigheterna som
ägde rum under landets långa väpnade konflikt. Efter filmen
genomförs ett samtal med Georg Andrén, tidigare ambassadör i
Guatemala, om situationen i Guatemala och Sveriges stora stöd
till kampen för övergångsrättvisa och mot straffrihet. Samtalet
leds av Susanna Ahlfors, Sida.
Filmen är på engelska och spanska med engelsk text.
Fri entré, men obligatorisk föranmälan på: www.cnema.se
Arr: Cnema och biståndsmyndigheten Sida

Maximera nyttan: partnerskap
och innovation som förändrar
världen!
27 november kl 7:30 – 9.15
Kammarforum, Dalsgatan 13
Välkommen på frukostseminarium med Alan AtKisson,
biträdande generaldirektör och avdelningschef på Sida.
Han är även känd som författare till ett flertal böcker,
anlitad talare och expert på hållbar utveckling. Alan har

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

över 30 års erfarenhet inom området och har arbetat i
fler än 50 länder. Han är även professionell musiker och
låtskrivare. Dessutom kort presentation av Henrik Peterson,
VD Nodra AB - ”Partnerskap för bättre Avfallshantering
i Kenya och Sverige”. För utförligt program och anmälan:
www.csreastsweden.se
Arr: CSR East Sweden, Östsvenska Handelskammaren,
Miljönätverket i Norrköping och Norrköpings kommun

Konferens med fokus på
arbetsmarknad, kulturmöten
och integration

JÄMSTÄLLDHET

27 november kl 9-16
Louis de Geer konsert & kongress
Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka
erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig,
är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara
i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i
Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete
som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser
som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden.
Tyngd kommer också att ligga på hur demokrati, jämställdhet, mångfald och inkludering kan kopplas till de Globala
målen, där du får möjlighet att komma igång och utveckla
dina handlingar och ditt hållbarhetsarbete mot dessa. För
anmälan och ytterligare information: www.mittliv.com
Arr: Mitt Liv och Religionsvetarna

”För alla flickors rätt till ett
värdigt liv” – miniföreläsning

JÄMSTÄLLDHET

27 november kl 11.45
Hedvigs kyrka
Mer än 30 000 flickor under 18 år blir bortgifta och 10
000 flickor könsstympas varje dag. Föreläsning med Göran
Vikström, församlingsstrateg. Föredraget följs av en kort
orgelkonsert. Klimatsmart soppa för 40 kronor serveras
direkt efter konserten.
Arr: Svenska kyrkan

”Vårt gemensamma Sverige” –
filmvisning och diskussion
27 november kl 17
ABF, Bergslagsgården, Västgötegatan 25
Equal Rights for Integration har sedan ett år tillbaka drivit
projektet ”Vårt Gemensamma Sverige” - ett projekt mot
rasism. Nu bjuder föreningen in till en filmvisning och
följddiskussion om hur vi kan motverka rasism i vardagen.
Arr: Equal Rights for integration (vinnare av 5-i-12 priset för
sitt arbete för mänskliga rättigheter)

Workshop i yllebroderi

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

27 november kl 17-20
Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9

Återanvänd tyger. Idag lär vi oss tekniken Skarvsöm.
Ledare är Lena Karlberg och Annicka Greborn Holmkvist.
Begränsat med platser. Kostnad 350kr inkl. material
och fika. Information och anmälan; Linda Moberg,
tel.070-73 44 477.
Arr: Kulturbutik Popsi

Öppet Hus på Cykelkök
Norrköping
27 november kl 17.30 – 20
Cykelkök Norrköping, Skepparegatan 50

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Välkommen till Öppet Hus i cykelverkstaden. Kom och
mecka, låna verktyg eller bara kolla in verksamheten som är
öppen för alla!
Arr: Cykelfrämjandet

Årets julklapp hos Popsi
presenteras
28 november kl 12-18
Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9
Unika växtfärgade tygkassar med klimattexter från Afrika
visas för första gången i Sverige. Stötta utsatta kvinnor i
Tanzania genom att handla deras unika tygkassar växtfärgade
med kryddor från Zanzibar. Att ha med på resan eller i vardagslivet. Ett samarbete med svenska ideella hållbarhetsorganisationen ”My Sustainable Trip” med Katarina Emilsson.
Dessutom medverkar Eva Lundgren Stenbom som visar
och säljer väskor från Tanzania. Väskorna tillverkas i Dar es
Salaam och säljs till förmån för ett barnhem i Tanzania.
Information: Linda Moberg tel 070-73 44 477.
Arr: Kulturbutik Popsi, My Suistanable Trip och Juste A´fair

”Klimatet – vart är vi på väg?” –
föreläsning och samtal
28 november kl 17.30-18.30
ABF, Bergslagsgården, Västgötegatan 25
Hur står det till med klimatet egentligen, vart är vi på väg?
Hur fungerar klimatsystemet och vilka konsekvenser kan
vi få i framtiden vad gäller temperatur, nederbörd och
havsnivån. Patrick Samuelsson, forskare vid SMHI berättar.
Fri entré! ABF bjuder på fika!
Arr: ABF Östergötland

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Café Planet – Hur kan jag
minska mitt plastavtryck

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

28 november kl 18-20
Café Planet på Espresso House, Arbetets Museum

Gång på gång får vi läsa alarmerande rapporter om allt
plastavfall i haven. Vissa menar till och med att till år 2050
har vi mer plast än fisk i våra hav. Vad består alla plastsopor
av och vad kan jag göra i min vardag för att minska min
plastanvändning?
Cecilia Ambjörn, Naturskyddsföreningen i Norrköping,
ger oss plastfakta och konkreta tips.
Arr: Studiefrämjandet i Norrköping och Arbetets Museum

”Har kvinnor rätt till sin kropp?”

JÄMSTÄLLDHET

28 november kl 18
Hedvigs prästgård, Fleminggatan 8
Miljontals flickor och kvinnor i världen lever under förtryck
och utsätts för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig
acceptera! Föreläsning och samtal med Myra Ekström,
Svenska kyrkan och Agneta Lunden, Rotary.
Arr: Svenska kyrkan och Rotary

Black Fröbel
29 november kl 10-13
Marieborgs folkhögskola, Fröbel,
Södra Promenaden 81
Som en motkraft till Black Friday förvandlar vi Marieborg
till ett myller av aktiviteter. Kom och byt kläder, lär dig mer
om hållbar konsumtion och ta del av spännande utställningar.
Mer information finns på www.marieborg.org
Arr: Marieborgs folkhögskola

Rättvis julmarknad
30 november – 1 december
Arbetets Museum
Köp julklappar som gör gott på flera sätt. Ett tjugotal
organisationer ordnar en schysst julmarknad där det
gemensamma är att alla arbetar för en bättre värld.
Arr: Flertalet organisationer och Arbetets museum

Håll dig uppdaterad på programmet:

norrkoping.se/globala

norrkoping.se

#globalanorrkoping

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en
ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.
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