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ÖSTERLENS FREDSFESTIVAL
6 - 8 AUGUSTI 2021
GJUTERIPLAN SIMRISHAMN
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Österlens Fredsfestival 6-8 augusti 2021
(med reservation för ev. ändringar)

Program

Fredagen den 6/8 - Hiroshimadagen
11.00-13.00
Invigning
Österlens vindkraft; tre saxofonister med många saxar bjuder på tango, cirkus
och annat”
Info från alla medverkande organisationer
Musik med Artister för fred bl.a. Elin Lyth och Daniel Östersjö.
Elin Lyth är vis- och folksångerska från Stockholm. Hon är styrelsemedlem i
Artister för fred och YTF (Yrkestrubadurernas förening). Daniel Östersjö är frilansande sångare, multiinstrumentalist och låtskrivare. Även Daniel är ledamot i
YTF:s styrelse, och medlem i Artister för fred.

13.00-15.00
Kärnvapen – gemensam säkerhet eller gemensam förintelse?
Ingela Mårtensson från KFF - Är kärnvapenkrig möjligt?
Ingela Mårtensson, tidigare universitetslärare och utredare i Göteborgs
kommun. Riksdagsledamot 1985-94. Ingela har varit aktiv i fredsrörelsen sedan
1981.
Karin Utas Carlsson- Lära för Fred, medlem i arbetsgruppen som samordnar
Rikskampanjen för svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.
KG Hammar, f.d. ärkebiskop: Kärnvapenparaplyet som symbolen för den ultimata
självmordskulturen
15.00-16.00
Paus, mingel, mat, bokbord
16.00 – 17.00
Musik
Kemal Görgü, Artister för fred, född i Turkiet, är en svensk skådespelare av
kurdiskt ursprung. Görgü är även en av Kurdiska Teaterns grundare.
Rick Titrö, Malmöbaserad vispunkare med samhällsengagemang.
17.00 – 18.00
Naturens rättigheter – hur skapar vi fred med jorden?
Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och föreläsare. Har skrivit boken
Naturens Rättigheter.
18.00 – 19.00
Paus, mingel, mat, bokbord
19.00 – 20.00
Scensamtal om samtiden och framtiden
Stina Oscarsson, dramatiker och skribent och Gudrun Schyman
20.00
Musik med Anja Erika, artist från Göteborg. Hon skriver musik på svenska om
allt ifrån kärlek och sorg till de politiska frågor som ligger henne varmast om
hjärtat
21.00
Avslutning med Ljusmanifestation o sång
vid Tullhusstranden (hamnen Simrishamn)

Lördagen den 7/8 Nordisk dag
11.00-13.00
Nordens Fredsrörelser.
Representanter från Nordens fredsrörelser berättar om sitt arbete:
Ulla Klötzer, Finland, aktiv inom KFF och Kvinnor mot atomkraft. Engagerad i
fred, utvecklings- och biståndsfrågor i över 40 år.
Hasse Schneidermann, Danmark, aktiv i Forbyd atomvåben – ICAN Danmark
och Fredministerium.dk.
Åse Möller-Hansen, Norge, styrelseledamot i IKFF Norgeans.
Lina Hjärtström, Sverige, ordf IKFF Sverige.
13.00 – 14.00
Hur löser pensionerna klimatkrisen?
Sasja Beslik, pionjär inom hållbara finanser, i Sverige och internationellt.
14.00 – 15.00
Musik
Mao Zybamba från Burkina Faso har rest till ett tiotal länder, från Afrika till
Europa, och delat med sig av sina kunskaper och kompetenser. Han är skådespelare, skriver pjäser, poesi, musiklåtar, och berättar sagor som han samlar från
olika håll.
Maria Blom är sångerska, låtskrivare och konstnär. Hon har sjungit med många
av våra mest kända artister som Peps Persson, Wilmer X, Eldkvarn och Ulf
Lundell. 93-94 jobbade hon med Ship to Bosnia som sände 101 containrar med
mat och förnödenheter till Bosnien. Hon är 2019 års Fjellisstipendiat
15.00 – 16.00
Militarism och klimatkris - hur hänger det ihop?
Jan Öberg, docent, internationell konfliktanalytiker och medlare,
Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF, i Lund.
16.00 – 17.00
Musik
Brittakåren: Brittakåren rycker ut till fromma för freden och en mänskligare
mänsklighet. I Brittakårsland finns inga krig och alla får det dom behöver.
Anna-Britta, Britt-Märy och Loll-Britt bjuder på fredsivrande stämsång med
gitarrer, bas och sväng.

17.00 – 18.00
Paus, mingel, mat, bokbord
18.00 – 19.30
Kulturens roll
Scensamtal med Marika Lagercrantz, skådespelare, f.d. kulturattaché i Berlin,
tills nyligen ordförande i KLYS,
Reidar Jönsson, författare,
Elisabet Gerle, författare, präst och Aktuell med boken Allt är omöjligt. Och vi
ger oss inte. Den Stora Fredsresan (Themis),
Staffan Olzon, regissör, författare,
Henrik Grimheden, präst och eko-teolog.
Moderator Gudrun Schyman.
19.30 – 20.30
Musik
Lise & Gertrud
Med två samspelta sångröster och en makalös cello når denna karismatiska duo
musikaliska svindlande höjder. Under snart 20 år har de stått för en högoktanig
underhållning i gränslandet mellan finkultur och populärunderhållning. De har
synts i allt från Allsång på Skansen och Så ska det låta, till Idrottsgalan och
Nobelfesten.
Två vänner, två kvinnor, två röster och en cello
20.30
Allsång/ Alldikt

Söndagen den 8 augusti
11.00 – 12.30
Ekumenisk Fredsgudstjänst i Nicolai Kyrka under
medverkan av representanter för olika trossamfund
samt sång och musik. Bl.a. medverkar Göran
Söllscher. Se separat program från kyrkan.

Arrangörer för festivalen är lokala företrädare för Internationella kvinnoförbundet
för fred och frihet (IKFF), Kvinnor för Fred, Ystads Fredsgrupp och
Klimatnätverket Fria Pensionärer.
Arrangemanget stöds bland annat av Svenska Kyrkan i Simrishamn, ABF Skåne,
ABF Österlen och Palmecentret.

