
Verksamhetsplan för FN Ystad-Österlen 
2011 
Vi arrangerar som vanligt föreläsningar på Backåkra till Dag Hammarskjöldsminne. I sommar blir det program fyra 

torsdagar i juli månad. (Ulf Helgesson, Kerstin Vikner, Marie-Louise Wentzel och Siv Heander) 

Under våren kommer vi att starta en studiecirkel baserad på Mattias Gardellsbok, Islamofobii. Vi kommer att följa 

upp studiecirkeln med en debatt på temat islamofobi. (Marie-Louise Wentzel, Salam Smesim) 

För fjärde året i följd anordnar vi internationella kvällar. Följande teman har diskuterats och är aktuella: 

· Om kolonialism och post-kolonialism – UNESCOS-världsarv och behovet av att vårda och skydda unika 

kulturmiljöer. (Kerstin Vikner, Johan Nygren) 

· Sydafrikansk musik mot rasism, Cape jazz legends (Marie-Louise Wentzel, Johan Nygren, Siv Heander) 

· Om islamofobi, främlingsfientlighet och flyktingmottagandet (Siv Heander, Ali Smesim, Johan Nygren) 

Vid varje internationell afton stödjer vi Skolmat blir kunskap eller annat välgörande ändamål genom insamling. 

Under hösten kommer vi att anordna filmvisningar i samarbete med Filmstudio Q. (Karin Olsson Lindström) 

Stödarbete för Unicefs barnfond kommer att bedrivas. (Edvin Martinsson, Angelica Ulezalka) 

FN-dagen 24 oktober kommer att högtidlighållas. 

Vi planerar att genomföra studiebesöki Danmark och besök hos andra föreningar. Vi kommer delta 

i utbildningar som arrangeras av FN-förbundet, och vi deltar i FN-distriktet Skånes arbete. (Kerstin Vikner) 

Eventuellt kommer vi att ha samarbete med andra FN-föreningar gällandeinternationellt scoutläger i Revinge. 

Kostnaden är ännu oklar (Ulf Helgeson) 

Vi kommer bearbeta och samverka med media i syfte att få ut information om våra arrangemang till en större 

allmänhet. Aktuella media är bl.a. lokalpressen, lokalradio, internet, vår hemsida och facebook. (Ulf Helgesson, 

Ali Smesim) 

De personer vars namn står inom parentes vet mer om aktiviteterna. Vänd Er gärna till oss med era frågor och 

förslag. 

Kerstin Vikner kerstin.vikner@gmail.com mobil 0709853466 

Ulf Helgesson ulf_helgesson@hotmail.com 

Siv Heander sivheander@hotmail.com 

Ali Smesim a_smesim@hotmail.com 

Salam Smesim salam.smesim@gmail.com 

Angelica Ulezalka langeliqua@hotmail.com 
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Edvin Martinsson edwin.martinsson@comhem.se 

Karin Olsson Lindström karin4405@hotmail.com 

Johan Nygren johanwnygren@yahoo.se 

Marie-Louise Wentzel marielouisewentzel@gmail.com 0705 709315 
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