
Föreläsningarna till Dag Hammarskjölds minne
arrangeras av FN Ystad-Österlen och Backagården 
tillsammans med Ystads Allehanda.

Kontakter
FN Ystad Österlen
Marie-Louise Wentzel
0705-70 93 15
marielouisewentzel@gmail.com

Backagården
info@backagarden.com 
0411-52 61 12
Kaj Svensson

Biljetter 
Pris: 100:- (med YA:s Lustkort 70:-) kan reserveras 
på Backagården till alla föreläsningar och på telefon 
0411-52 61 12. Endast kontant betalning.

Backagårdens galleri och butiker håller öppet till
kl. 18.00, då biljetter till föreläsningarna börjar säljas. 
Serveringen kommer att vara öppen varje kväll under 
föreläsningarna. 

Vägbeskrivning 
Kör från Ystad mot Simrishamn, tag av Kustvägen efter 
Köpingebro och följ sedan Ö Kustvägen till Backagår-
den, mellan Kåseberga och Löderups Strandbad.

Föreläsningar till 
Dag Hammarskjölds minne

2017



Backagården 
Ö Kustvägen 987, Löderup
tel. 0411-52 61 12

Torsdag den 20 och onsdag 
den 26 juli kl. 19.00 i växthu-
set på Backagården.  

Torsdag den 13 juli möts vi 
kl. 19 (utan kostnad) 
vid Meditationsplatsen, 
Backåkra.

Ystad-Österlens
FN-förening

Backagården på Österlen med ett vackert växthus som centr-
um är en miljö som lämpar sig för musik, poesi och väl valda 
ord. Med Backåkra stängt är det svårt att hitta en bättre plats 
för föreläsningarna till Dag Hammarskjölds minne. Hans liv 
och verk får inte glömmas. Dag Hammarskjöld utvecklade FN 
till en självständig aktör i världspolitiken. Hans förmåga att 
möta människor ledde till ökad förståelse för olika kulturer 
och han blev en positiv förebild för kommande generalsekre-
terare. Dessutom var Dag Hammarskjöld en av De Aderton i 
Svenska Akademien. 
   Årets föreläsningar anknyter till världsläget; flyktingström-
mar till Europa, krig rasar i Syrien, IS sprider terror och skräck, 
USA har en president som är oförutsägbar. I Europa ser vi tack 
och lov att flera av de mörkaste krafterna, främlingsfientliga 
partier, har gått tillbaka i demokratiska val. 

Välkomna till årets föreläsningar till 
Dag Hammarskjölds minne!

13 juli - Vi minns Dag Hammarskjöld 
Vi samlas vid parkeringsplatsen på Backåkra och går till 
meditationsplatsen, lyssnar till musik och poesi och minns 
Dag Hammarskjöld med hjälp av Kerstin Vikner och Marie-
Louise Wentzel.

20 juli - Donald Trump - USA:s roll och FN:s - en 
världsordning i gungning?    
Ser vi början på en ny era där både USA:s och Storbritanniens 
roll på den internationella scenen håller på att förändras ra-
dikalt? Vilka konsekvenser får Trumps slogan att göra ”Ame-
rica great again” för FN och för världspolitiken? Den världs-
ordning som grundades med Atlantdeklarationen 1941, som 
ledde till internationella samarbeten på flera sätt, håller idag 
på att sättas helt ur spel. 
Per T Ohlsson är journalist, författare och Senior Columnist i 
Sydsvenskan. Han har i år utnämnts till hedersdoktor vid Lunds 
universitets humanistiska fakultet. I motiveringen nämns hans 
”stora historiska kunskaper om 1900-talets svenska och inter-
nationella politiska historia” och hans ”enastående insats för 
humaniora i allmänhet och historia i synnerhet”. Per T Ohls-
sons analyser av aktuella internationella politiska frågor är 
alltid av stort intresse.

26 juli - Cecilia Uddén - den förbjudna rösten
Publicistklubbens Stora Pris tilldelas 2017 Cecilia Uddén, med 
motiveringen: ”En detaljernas mästarinna, med unik röst, må-
lande språk och ett brinnande engagemang som inte lämnar 
någon lyssnare oberörd.” Cecilia Uddén har varit utrikeskor-
respondent för Sveriges Radio i sammanlagt 20 år. Svenska 
radiolyssnare har via henne lärt känna skräddaren i Gaza, den 
judiske slaktaren i Teheran och andra individers har utmärkt 
Cecilia Uddéns journalistik där vardagslivets detaljer sam-
manflätas med storpolitik. Assadregimen fann hennes journa-
listik för närgången och deporterade henne från Syrien 2016. 
Men hennes rapportering från Mellanöstern fortsätter!   


