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MÅNDAG 2 NOVEMBER

INVIGNING AV JUBILEUMSVECKAN

Svalorna Indien-Bangladesh – !" år av utveckling med  
partnerskap, miljö och mänskliga rättigheter.
Tid: #$.%"
Plats: Stadsbibliotekets atrium, Lund
Medverkande: Monica Erwér, teamleader
Bangladesh i förändring – erfarenheter från ett gräsrotsperspektiv

Tid: #&.""-'".""
Plats: Stadsbibliotekets atrium, Lund
Språk: Svenska
Medverkande: Bosse Kramsjö - författare & Regionsansvarig 
för DGS (Den Globala Skolan/Internationella programkonto-
ret, Härnösand), föreläser om utvecklingen i Bangladesh utifrån 
en mångårig erfarenhet från landet.

TISDAG 3 NOVEMBER

Kan ekologiskt jordbruk minska fattigdomen? Erfarenheter från 
småbrukare i Indien & Bangladesh
Tid: #$.%"- #(.%"
Plats: Spoletorps hörsal, (Internationella studenthuset), Spole-
gatan %, Lund 
Språk: Engelska
Medverkande: Camilla Ståhlberg - miljövetare samt miljörådgi-
vare för Svalorna i Indien '""&-"(, Oswald Quintal & Poppy 
John Xavier från organisationen Kudumbam, Tamil Nadu, 
Indien samt Raihan och Guinea Ali från organisationen 
)anapara Swallows Development Society, Bangladesh.





ONSDAG 4  NOVEMBER

Från Höga Kusten till Himalaya - Om när Trädkramarna stop-
pade skövlingen och hamnade i Svenska Akademin på kuppen
Tid. #&.""-'".""
Plats: Stadsbibliotekets atrium, Lund
Språk: Svenska
Medverkande: Birgitta Göranson-Iliste - folkbildare, författare 
samt före detta koordinator på Svalorna Indien-Bangladesh
Inledning: Om Rättighetsbaserat arbete:  Ragnar Hallgren,  
ordförande Svalorna I B, Lund
Under kvällen serveras snacks & indiskt te!



TORSDAG 5 NOVEMBER

Mission possible - om miljö, mat & makt i Indien
Tid: #&.""-'".""
Plats: Föreningen Svalorna Indien-Bangladeshs lokaler,  
Spolegatan !, Lund. Ingång från nr. $ inne på gården.
Språk: Svenska och Engelska
Medverkande: Maud Johansson - Forum Syd samt   
medverkande gäster:  Oswald Quintal & Poppy John Xavier 
från organisationen Kudumbam i Tamil Nadu.
Under kvällen serveras lättare mat & dryck!

FREDAG 6/11
Guidning av skolklasser på utställningarna
Tid: ##.""- #%.""
Plats: Stadsbibliotekets Atrium, Lund

LÖRDAG 7/11
Stor auktion & loppis med många fina fynd!
Tid: #".""-#!.""
Plats: Svalornas Second Hand, Spolegatan !, Lund
Jubileumsfest! Mat, musik och underhållning med Sydasien-
tema!
Tid: #(.""-'*.""
Plats: Estniska Huset, Byaregatan '&, Lund
Kostnad: '"" kr
Info: Begränsat antal platser – föranmälan krävs! 
Betala in '"" kr på Svalornas postgiro.nr: ("#'%*-!. 
Skriv ”Fest” i meddelanderutan samt namn och postadress. 
Anmälan senast '% oktober!



SÖNDAG 8/11

FILM

TITEL: EARTH
Tid: #!.""
Plats: Kino, Kyrkogatan %, Lund
Kostnad: !" kr
Tid: #"# minuter
Om filmen: Earth, the second film in 
Deepa Mehta's controversial trilogy is 
an emotionally devastating love story set 
within the sweeping social upheaval and 
violence of #(*$ India. As her country 
teeters on the brink of self rule and insta-
bility, &-year old Lenny, an innocent girl 
from an a+uent family, is in danger of 
having her world turned upside down. 
As the simmering violence around them 
reaches a boiling point, Lenny's beau-
tiful nanny Shanta (Nandita Das) falls 
in love with one of Lenny's heroes, the 
charismatic and peace-advocating Has-
san. Love, however, can be dangerous 
when religious di,erences are tearing 
the country apart, and friendships and 
loyalty are put to the test. Building to a 
shattering climax, Earth is a devastating 
human drama in which desire unfolds 
into a stirring tale of love and the ulti-
mate betrayal.



UTSTÄLLNINGAR

Jubiléumsutställning: Svalorna Indien Bangladesh - !" år av 
partnerskap, miljö och mänskliga rättigheter.
Fotoutställning: ”Den dagen skolan försvann – Om Tsuna-
midrabbade skolor i Tamil Nadu”.
Tid: Hela veckan
Plats: Stadsbibliotekets atrium
I utställningen finns också textilier, kryddor och hantverk från 
Indien och Bangladesh




