16 maj kl.18–20

Klimatförändringens inverkan på smittspridning
Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne föreläser om vilka
infektionssjukdomar vi kan förvänta oss att se mer av och vilka, för oss, nya infektionssjukdomar som kan tänkas dyka upp vid ett varmare klimat. Ökad medeltemperatur och
nederbörd ökar risken för att fler infektionssjukdomar sprids. Studier har visat att högre
temperaturer ökar risken för matförgiftning och längre rötmånader ökar risken för smittspridning via dricksvattnet. När klimatet förändras så förändras troligen också våra vanor,
vilket kan leda till ökad bakterietillväxt och sjukdom.
Arrangör: Röda Korset
23 maj kl.18–20

Hälsa – ett samspel mellan natur och människa
Människans hälsa påverkas av miljön omkring henne samtidigt som miljön i allra högsta
grad påverkas av människan. Ingrid Eckerman och Tryggve Årman från föreningen Läkare
för miljön diskuterar detta samspel utifrån två olika perspektiv. Ingrid samtalar kring hur
de läkemedel som är till för att hålla oss friska samtidigt kan göra naturen sjuk. Hon ger
handfasta tips på hur vi i vardagen kan förhålla oss till detta. Tryggve visar på hur klimatförändringen påverkar vår hälsa - i Sverige och i världen - samt hur fysisk aktivitet, hälsa
och klimat kan hänga ihop.
Arrangör: IM
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30 maj kl.18–20

Till och med regnet
Filmvisning med efterföljande samtal. Till och med regnet (También la lluvia, 2010, regi:
Icíar Bollaín) handlar om den hängivne idealisten Sebastián som ska göra en film om
Christopher Columbus. Filmen ska visa vilka krafter Columbus satte igång; guldfebern,
slavhandeln och det fruktansvärda våld som mötte de indianer som gjorde motstånd.
Samtidigt som inspelningen pågår i och runt staden Cochabamba i Bolivia ökar oron
bland befolkningen, då stadens vatten säljs ut till ett brittiskt-amerikanskt företag. Våldet
trappas upp för att till slut explodera i det numera ökända Bolivianska vattenkriget – ett
krig som faktiskt hände i april 2000. 500 år efter Columbus möts återigen träkäppar och
tillhyggen en välrustad armé. Men den här gången handlar inte striden om guld, utan om
det enklaste av våra livsresurser – vatten.
Arrangör: Malmö Museer, Röda Korset, Rädda Barnen och IM. I samarbete med Imágenes del
Sur/Bilder från Söder -Latinamerika i Fokus.
13 juni kl.18–20

Hur hanterar vi barns oro kring krig och katastrofer?
Även barn som inte själva drabbats av katastrofer och väpnade konflikter kan behöva
hjälp att bearbeta det de hör om på dagis eller i skola och tar del av genom tv och Internet. Det är inte alltid enkelt att veta hur mycket man bör berätta för sitt barn när något
hemskt har hänt. Kvällens föreläsning handlar om hur vi kan förstå och hantera barns oro
kring krig och katastrofer. Vi riktar oss till dig som jobbar med barn så väl som till dig som
söker mer kunskap om hur vi bäst kan hantera frågan i vår vardag.
Arrangör: Rädda Barnen

Globalen
Kommendanthuset, Malmö Museer,
Malmöhusvägen 5.
För ytterligare information:
Suzanne Edlom, Globalen, Malmö Museer
suzanne.edlom@malmo.se

Globalen är ett samarbete mellan Malmö Museer,
Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell
Människohjälp. Verksamheten finansieras med stöd
från Sida.
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