
 
 

12. juni 2013 

Derfor er byen pyntet pink i dag: Nordens største 
ligestillingspolitiske møde i 20 år 
Om præcis et år finder det største nordiske ligestillingspolitiske møde i 20 år sted. 
Det foregår i Malmø 12. – 15. juni 2014. En lang række nordiske 
kvindeorganisationer inviterer til fire dages diskussioner, workshops, udstillinger og 
events om ligestilling og feminisme anno 2014.  

 
- Vi er nået langt med ligestilling i Norden, men ikke i mål. De nordiske lande kan  
trække hinanden op. Det er den aktuelle debat om lige ret til barsel til begge 
forældre et godt eksempel på. Her er det Island, der har udviklet og gennemført en 
model, vi andre har kunnet bruge som inspiration, siger Randi Iversen, forkvinde 
for Kvinderådet, der er med som dansk arrangør. 
 
Nordisk Forum er tidligere blevet afholdt i Oslo i 1988 og i Åbo i 1994. Dengang 
kom initiativet fra de nordiske regeringer. Nu er det de nordiske 
kvindeorganisationer som står som arrangører. 
 

- Meget har ændret sig gennem de sidste 20 år. Den feministiske bevægelse har 
ændret sig, den politiske og økonomiske situation ser anderledes ud. Nu er det tid 
til at mødes igen og formulere nye krav og visioner om et ligestillet samfund, siger 
Randi Iversen. 

 

Arrangørerne bag Nordisk Forum 2014 forventer, at 15.000 personer deltager. 

Programmet er delt op i to dele: et nordisk hovedprogram med flere store 

internationale talere og et åbent program som fyldes ud af ngo’er, forskere, 

fagforeninger, offentlige myndigheder, aktivister, foreninger, osv. Derudover vil der 

være et kulturprogram, hvor nordiske kunstnere og musikere optræder. 

 

- Man kan sige, at det bliver en slags feministisk Folkemøde, siger Randi Iversen. 
 

Tid og sted: Nordisk Forum 2014 bliver afholdt fra torsdag 12. juni til søndag d. 

15. juni 2014 i Malmø. Konferencen afholdes i Malmø Arena og Malmø Exhibition, 

som ligger ti minutters kørsel fra Malmø Centrum.  

http://nf2014.org / http://www.kvinderaadet.dk 
 
For yderligere information: 
Kontakt sekretariatsleder Randi Theil telefon: 3312 8087 / 2637 8087.  

Kvinderådet: 

kvr@kvinderaad.

dk 

 
Nordisk Forum: 
www.nf2014.org 
info@nf2014.org 
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