
  
 

                                                    

Välkommen till seminarium om fackföreningarnas roll för 

demokratiska förändringar och i försvaret av de mänskliga 

rättigheterna 
 
Fackföreningarna har historiskt sett varit måltavla för diktaturer världen över. De fackliga rättigheterna 

måste dock ständigt försvaras även i länder med ett demokratiskt styre och fackföreningarna spelar i många 

länder en viktig roll i försvaret av de mänskliga rättigheterna. Seminariet arrangeras av Stiftelsen Harald 

Edelstam och medarrangörer är IF Metall och LO Landsorganisationen i Sverige. 

 

Stiftelsen Harald Edelstam har till minne av diplomaten och ambassadören Harald Edelstam instiftat ett 

internationellt pris, Edelstampriset, som delas ut för exceptionella insatser och stort civilkurage till försvar 

av mänskliga rättigheter. Edelstam är mest känd för att ha räddat livet på fler än tusen människor under 

Augusto Pinochets militärkupp i Chile 1973 samt på ett hundratal motståndsmän och judar under andra 

världskriget i det naziockuperade Norge. Se vidare på: www.edelstamprize.org. 

 

 

När: Torsdagen den 15 mars, kl. 9.00-12.15 med efterföljande lättare lunch. 
Var:  Gästvåningen, 5tr, LO-borgen, Norra Bantorget, Stockholm. 

Hur:  Anmälan via e-post till henrik.janbell@haraldedelstam.org 

 

 

Program 

09:00 – 09:10  Introduktion 

Henrik Janbell, ordförande för Stiftelsen Harald Edelstam och själv räddad 

av Harald Edelstam från Nationalstadion i Chile 1973, hälsar alla välkomna. 

 

09:10 – 09:35  LO:s arbete för mänskliga rättigheter i arbetslivet 
Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO i Sverige talar. 

 

09:35 – 10:05  IF Metalls arbete för mänskliga rättigheter inom metallkollektivet 

Anders Ferbe, ordförande för IF Metall talar. 

 

10:05 – 10:35 Hitler, Franco, Shahen och Khomeini - Fackets roll som demokratisk 

kraft 
Arne Ruth, tidigare redaktionschef på Dagens Nyheter och tidigare 

ordförande i PEN-klubben. 

 

10:35 – 10:45   Kaffepaus 

 

10:45 -11:15 Den internationella dimensionen av fackligt arbete for demokratiska 

rättigheter 

Kari Tapiola, Särskild rådgivare till generaldirektören för ILO 

(”International Labor Organisation”), talar. 

   

11:15 -11:45  Harald Edelstam och Edelstampriset 
Caroline Edelstam, vice ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam och 

ordförande i Edelstamprisets prisjury berättar om sin farfar Harald Edelstam, 

stiftelsens arbete samt om Edelstampriset. 

 

11:45 – 12:15  Summering och frågestund 
  Arne Ruth moderar frågestunden. 

 

12:15- 13:15  En lättare lunch serveras  

 

 
Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Stiftelsen Harald Edelstam i samarbete med IF-Metall och LO. 

http://www.lo.se/
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=valkommen_till_if_metall_1291726834515

