Gunhild A Stordalen til Nordens største
likestillingskonferanse
Neste år arrangeres det største feministiske møte på flere år. Gunhild A Stordalen
sammen med 15 000 andre mennesker deltar på Nordisk Forum i Malmö fra 12 til
15 juni.
Nå offentliggjør Nordisk Forum noen av de første navnene på deltakere. Gunhild A
Stordalen, Stordalen Foundation, gruppa Queendom, Vigdís Finnbogadóttir, verdens
første demokratisk valgte kvinnelige statsoverhode og Islands første kvinnelige
president, Marte Michelet, journalist, Gerd Kristiansen, leder av LO og Sofi Oksanen,
forfatter, er noen av navnene på Nordisk Forum som allerede er klare.
Formålet med konferansen er å ta pulsen på likestillingssituasjonen. FN har ikke
arrangert noen verdenskonferanse om likestilling og kvinners rettigheter på 20 år.
Årsaken er at de reaksjonære tendenser i verden er så sterke at det er en klar risiko for
at de rettigheter som ble på FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 vil bli skjøvet tilbake
hvis det åpnes opp for nye forhandlinger.
- Det er tid for handling. Å løse morgendagens utfordringer handler om å se
sammenhenger og finne felles muligheter. Nordisk Forum er vår mulighet til å dele og
forene visjoner for en sunn, rettferdig og bærekraftig fremtid, sier Gunhild A Stordalen,
lege/PhD og styreleder i Stordalen Foundation.
Nordisk Forum er både diskusjon og debatt, trening i å arbeide med likestilling og
kvinners rettigheter, litteratur, musikk og kino. Et stort område er bygd opp rundt Malmö
Arena og Malmö Mässa. Konferanseprogram og diskusjoner er basert på FNs
kvinnekonvensjon og Beijing Platform for Action. Målet er å formulere nye konkrete krav,
forpliktelser og strategier som skal sendes inn til de nordiske regjeringene. Nordisk
Forum Malmö 2014 - New Action on Women’s Rights er i regi av 200 organisasjoner fra
den nordiske kvinnebevegelsen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

- Forumet i seg selv er en historisk begivenhet. Aldri før har den nordiske
kvinnebevegelsen organisert et så stor og omfattende møte. Men det er ikke en intern
konferanse. Både kommuner, myndigheter, organisasjoner i det sivile samfunn,
aktivister, små entreprenører, politikere og representanter fra næringslivet deltar.
Nordisk Forum er i tiden. Det er stor interesse for å delta med program og utstillinger. Vi
ser allerede etter måter å utvide området sier Lone Alice Johansen,
informasjonsrådgiver ved Krisesentersekretariatet og medlem av den Nordiske
styringsgruppen.
Fakta
Hvor: Konferansen finner sted i Malmö Arena Malmö Mässa, Sverige.
Når: 12 til 15 juni 2014
Hvordan: For mer informasjon www.nf2014.org
Et utvalg av talere:
Ritt Bjerregaard (DK), tidligere EU- kommissær og minister, Sanne Søndergaard (DK),
stand- up komiker og forfatter, Raewyn Connell (AUSTRALIA) , sosiolog og
mansforskere, Gail Dines (USA), professor i sosiologi og women’s studies, Elisabeth
Rehn (FI), tidligere forsvars-og likestillingsminister og presidentkandidat, Eva Biaudet
(FI), den finske ombudsmann for minoriteter, Nina Bjørk (SV) journalist og forfatter,
Parvin Ardalan (Iran), journalist og sivile rettigheter aktivist, Annika Winsth (SV),
sjeføkonom i Nordea, Ali Esbati (SV), daglig leder Manifest Analyse, Maria Sveland
(SV), journalist of forfatter, Margot Wallström (SV), tidligere Vice President i EUkommisjonen
Pressekontakt:
Lone Alice Johansen, informasjonsrådgiver ved Krisesentersekretariatet og medlem av
den Nordiske styringsgruppen, 97 13 76 91
For å kontakte Gunhild A Stordalen: kommunikasjonssjef Benedicte Brinchmann, 99 48
52 77
	
  

