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Bekanta er med Genève! 

Bekanta er med varandra! 

 

PSI:s särskilda sidoevenemang under 

kongressen 
 

Under den 30:e världskongressen organiserar PSI sociala och kulturella 

evenemang för att deltagarna ska få bekanta sig närmare med vår 

värdstad Genève och med varandra.  

Världskongressen är en unik möjlighet att skapa personliga kontakter 

som främjar vårt gemensamma arbete under de kommande fem åren!  

Observera att du snart kommer att få en inbjudan till appen som du kan 

använda för att anmäla dig till de olika evenemangen nedan. 

 

SÖNDAGEN DEN 29 OKTOBER 

PSI-EI LGBTI Allmänt samtal och socialt evenemang // 

18.00– 22.00 // Registrering krävs //  

För deltagare i PSI-EI LHBTI-forumet måndagen den 30 oktober 

 

TISDAGEN DEN 31 OKTOBER 

Välkomstmottagning med PSI som värd // Bâtiment 

des Forces Motrices (BFM) // 19.00–23.00 //  

Öppen för alla // Globalt kök och musikprogram // 

Vi ser fram emot att ta emot alla deltagare i PSI:s kongress på BFM, en imponerande 

postindustriell lokal och konserthus belägen mitt i Rhône och hjärtat av Genève.  

Det bjuds på musikunderhållning av världsberömda Emir Kusturica och The No 

Smoking Orchestra. Orkestern tillhör ingen särskild doktrin eller dogm inom 

nöjesbranschen och är en symbol för antiglobaliseringsrörelsen och en unik paradox 

från den miljö de är sprungna ur. De framför unza unza, som de facto är en intensiv 

version av rumba från Balkan, som är en kombination av rock och romska toner… 

utan särskild betoning på något enskilt hemland.  

http://www.bfm.ch/en/    http://new.thenosmokingorchestra.com/ 

http://www.bfm.ch/en/
http://new.thenosmokingorchestra.com/
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ONSDAGEN DEN 1 NOVEMBER 

PSI-KONGRESSENS DEMONSTRATION // PLACE DES 

NATIONS // Lunchrast // 

Glöm inte att ta med banderoller för ditt fackförbund till denna massiva 

demonstration till stöd för arbetstagarna i FN:s och alla offentliganställdas 

rättigheter.  

 

Unga arbetstagares sociala evenemang // 20.00–23.00 

// Registrering krävs // 

För deltagare i seminariet för unga arbetstagare  

 

ONE DAY./EN DAG. Särskild kartläggning // CICG // 

18.30–20.30 // Öppet för alla //  

Inför kongressen har PSI:s kommunikationsavdelning besökt medlemmar och 

medlemsförbund över hela världen för att skapa en serie korta filmer som utforskar 

utmaningarna, segrarna och vardagslivet för offentliganställda.  

Vi tittar närmare på hur livet ser ut för fackliga representanter som kämpar mot 

privatisering, utsätts för tortyr i diktatorers händer, svarar på stora katastrofer och 

gör sina samhällen starkare genom sitt arbete. Filmerna har premiär på PSI-

kongressen.  

 

Besök på Röda korsets museum // Röda korsets 

museum // 18.00–20.30 // Registrering krävs // 

Röda korsets museums permanenta utställning, ”The Humanitarian Adventure” (det 

humanitära äventyret) presenterar tre moderna problem som är särskilt viktiga för 

PSI och dess medlemmar och som i ett vidare perspektiv kommer att påverka vår 

gemensamma framtid under decennier framöver: Försvara den mänskliga 

värdigheten, återknyta familjeband och minska naturliga risker. Guider ger turer på 

flera olika språk.  

http://www.redcrossmuseum.ch 

 

  

http://www.redcrossmuseum.ch/
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TORSDAGEN DEN 2 NOVEMBER 

Filmkväll // CICG // 18.30–20.30 // I, Daniel Blake // 

Öppen för alla //  

I, Daniel Blake är en dramafilm från 2016 regisserad av Ken Loach. Dave Johns 

spelar Daniel Blake, som nekas sysselsättningsstöd och bistånd trots att hans läkare 

anser att han är arbetsoförmögen. Filmen riktar skarp kritik mot åtstramningspolitik 

och dess inverkan på offentliga tjänster och befolkningen i allmänhet. Filmen vann 

Palme d'Or på filmfestivalen i Cannes 2016, Prix du public på Locarno International 

Film Festival 2016 och BAFTA för Outstanding British Film 2017.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4 

 

Besök på CERN // Buss från CICG kl. 18.00, avslutas kl.  

20.30 // Registrering krävs // 

På CERN, europeiska organisationen för kärnforskning, undersöker fysiker och 

ingenjörer universums grundläggande struktur.  

De använder världens största och mest komplexa vetenskapliga instrument för att 

studera materians grundläggande beståndsdelar – elementarpartiklarna. Partiklarna 

är skapta för att kollidera med varandra nära ljusets hastighet.  

Processen ger fysikerna ledtrådar för hur partiklarna interagerar och ger kunskaper 

om naturens fundamentala lagar. CERN-laboratoriet, som grundades 1954, ligger på 

gränsen mellan Schweiz och Frankrike precis utanför Genève.  

https://home.cern/ 

 

Mer information om de artister som uppträder på invigningen och avslutningen samt 

under hela världskongressen kommer att publiceras på PSI-kongressens webbplats 

inom kort.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Drama_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Loach
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Johns
https://en.wikipedia.org/wiki/Employment_and_Support_Allowance
https://en.wikipedia.org/wiki/Palme_d'Or
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Cannes_Film_Festival
https://en.wikipedia.org/wiki/Prix_du_public
https://en.wikipedia.org/wiki/Locarno_International_Film_Festival
https://en.wikipedia.org/wiki/Locarno_International_Film_Festival
https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4
https://home.cern/

